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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 
Examenul privind includerea pe Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru 
procedura insolvenței persoanei fizice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 151/2015 privind 
procedura insolvenței persoanelor fizice şi ale Normei metodologice de aplicare ale legii 
01 Octombrie 2022 

 
 

GRILA MODEL  
 
 

1. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență îl poate înlocui pe 
administratorul procedurii: 

a) în orice stadiu al procedurii 
b) doar din oficiu 
c) doar la cererea debitorului 

 
2. (1 pct.) Prevederile Legii nr. 151/2015, stabilesc faptul că împotriva măsurilor 

administratorului procedurii adoptate în aplicarea procedurii de insolvență pe bază de 
plan de rambursare a datoriilor: 

a) poate fi formulată contestație, la comisia de insolvență 
b) poate fi formulată plângere, la comisia de insolvență 
c) poate fi formulată plângere, la instanța competentă 

 
3. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active, vânzarea bunurilor din averea debitorului se realizează de către: 
a) comisia de insolvență 
b) lichidator 
c) debitor, sub controlul lichidatorului 

 
4. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, procedura simplificată de insolvență se aplică și 

debitorului care: 
a) are bunuri sau venituri urmăribile 
b) și-a pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă 
c) nu are vârsta standard de pensionare 

 
5. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în categoria veniturilor neurmăribile: 

a) nu intră sumele necesare plății primelor de asigurare obligatorie 
b) intră sumele necesare asigurării nevoilor locative și a altor nevoi curente ale 

debitorului 
c) nu intră sumele necesare persoanelor cărora debitorul le prestează întreținerea 

în mod curent pentru continuarea studiilor universitare sau postuniversitare 
 

6. (1 pct.) Procedurile prevăzute de Legea nr. 151/2015 se aplică debitorului persoană 
fizică ale cărei obligații nu rezultă din exploatarea de către acesta a unei întreprinderi, în 
sensul art. 3 din Codul Civil, și care: 

a) are domiciliul sau reședința de cel puțin 6 luni anterior depunerii cererii în 
România 

b) are domiciliul sau reședința de cel puțin 6 luni anterior apariției stării de 
insolvență 

c) are domiciliul sau reședința de cel puțin 12 luni anterior depunerii cererii în 
România 
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7. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, comisia de insolvență la nivel central se întrunește: 

a) doar trimestrial 
b) doar bianual  
c) ori de câte ori este nevoie 

 
8.  (1 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, onorariul 

administratorului procedurii se stabilește de comisia de insolvență la nivel teritorial: 
a) și va consta într-o sumă fixă 
b) și va consta într-o sumă variabilă 
c) și va fi într-un cuantum cuprins între 1.000 lei și 2.000 lei 

 
9.  (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active se deschide: 
a) de comisia de insolvență 
b) de administatorul procedurii 
c) de instanța judecătorească competentă  

 
10. (1 pct.) Valoarea-prag prevăzută de Legea nr. 151/2015 pentru a putea fi introdusă 

cererea de deschidere a procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active: 
a) este de 15 salarii minime pe economie 
b) este de 10 salarii minime pe economie 
c) este de minimum 50.000 de lei 

 
11. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, cererile de eliberare de datorii reziduale sunt de 

competența: 
a) comisiei de insolvență la nivel central 
b) judecătoriei în a cărei circumscripție și-a avut domiciliul sau reședința debitorul 

cel puțin 3 luni anterior datei sesizării instanței 
c) judecătoriei în a cărei circumscripție și-a avut domiciliul sau reședința debitorul 

cel puțin 6 luni anterior datei sesizării instanței 
 

12. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, exercitarea calității de lichidator pentru procedura 
insolvenței persoanelor fizice: 

a) este compatibilă cu calitatea de practician în insolvență 
b) nu este compatibilă cu calitatea de executor judecătoresc 
c) nu este compatibilă cu calitatea de avocat 

 
13. (1 pct.) Identificați care dintre următoarele afirmații este adevărată în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 151/2015: 
a) lichidatorul administrează procedura de insolvență pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor 
b) lichidatorul administrează procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active, sub controlul comisiei de insolvență 
c) lichidatorul este desemnat aleatoriu, de către instanță 

 
14. (1 pct.) În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 151/2015, dacă cererea de eliberare de 

datorii reziduale este prematur introdusă: 
a) instanța poate respinge cererea 
b) comisia de insolvență poate respinge cererea 
c) debitorul nu mai poate formula o nouă cerere 
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15. (1 pct.) Dispozițiile Legii nr. 151/2015 prevăd faptul că, durata de executare a planului de 

rambursare a datoriilor: 
a) este de maximum 2 ani 
b) este de maximum 3 ani 
c) este de maximum 5 ani 

 
16. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active nu se aplică debitorului: 
a) care a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni de corupție sau de 

serviciu 
b) care a fost concediat în ultimii 5 ani din motive de îi sunt imputabile 
c) care a acumulat noi datorii, prin cheltuieli voluptuare în timp ce știa că este în 

insolvență 
 

17. (1 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, nu poate beneficia de o procedură simplificată de 
insolvență: 

a) debitorul care a mai fost subiectul unei astfel de proceduri, finalizată cu 
eliberarea de datoriile reziduale, cu mai puțin de 3 ani anterior formulării unei noi 
cereri de deschidere a procedurii insolvenței 

b) debitorul care a mai fost subiectul unei astfel de proceduri, finalizată cu 
eliberarea de datoriile reziduale, cu mai puțin de 5 ani anterior formulării unei noi 
cereri de deschidere a procedurii insolvenței 

c) debitorul care a mai fost subiectul unei astfel de proceduri, finalizată cu 
eliberarea de datoriile reziduale, cu mai puțin de 10 ani anterior formulării unei 
noi cereri de deschidere a procedurii insolvenței 

 
18. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de 

active, inventarul bunurilor din averea debitorului: 
a) va fi efectuat doar pe baza informațiilor primite de la autoritățile competente 
b) va fi efectuat pe baza informațiilor primite de la debitor și pe baza informațiilor și 

documentelor solicitate de la autoritățile competente   
c) nu se va efectua și asupra drepturilor reale pe care debitorul le deține asupra 

bunurilor altor persoane 
 

19. (2 pct.) Termenul prevăzut de Legea nr. 151/2015 pentru efectuarea inventarului asupra 
bunurilor din averea debitorului, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin lichidare 
de active: 

a) nu poate fi prelungit 
b) poate fi prelungit la cererea debitorului 
c) este de 30 de zile de la data deschiderii procedurii 

 
20. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii judiciare de insolvență prin 

lichidare de active, debitorul: 
a) este obligat să vireze în contul de lichidare orice venituri dobândite care 

depășesc cuantumul aprobat al cheltuielilor pentru asigurarea unui nivel de trai 
rezonabil 

b) nu are obligația să caute un loc de muncă mai bine remunerat 
c) este obligat să informeze lichidatorul procedurii cu privire la orice schimbare a 

domiciliului său, dar nu mai târziu de 10 zile de la producerea schimbării 
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21. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin 
lichidare de active: 

a) bunurile nu se dobândesc libere de sarcini 
b) bunurile se vând potrivit dispozițiilor din Codul de procedură civilă 
c) lichidarea bunurilor urmăribile începe îndată după deschiderea procedurii 

 
22. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, tabelul preliminar de creanțe întocmit în procedura 

judiciară de insolvență prin lichidare de active: 
a) se comunică doar debitorului 
b) se comunică și creditorilor 
c) se publică în BPI 

 
23. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, debitorul care intenționează să depună o cerere de 

deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 
a) are obligația de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor, 

cu cel puțin 30 de zile înainte de data depunerii cererii 
b) are obligația de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii fiecărui creditor, 

cu cel puțin 60 de zile înainte de data depunerii cererii 
c) are obligația de a notifica intenția sa de deschidere a procedurii către 

Administrația Finanțelor Publice a sectorului pe raza căruia domiciliază 
 

24. (2 pct.) Ca efect al deschiderii procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 
prevăzute de Legea nr. 151/2015: 

a) se suspendă de drept măsurile de executare silită îndreptate împotriva terților 
garanți ai debitorului 

b) se suspendă provizoriu măsurile de executare silită îndreptate împotriva 
codebitorilor 

c) debitorul nu își mai poate exercita dreptul de dispoziție asupra bunurilor 
urmăribile din averea sa 
 

25. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în cursul procedurii judiciare de insolvență prin 
lichidare de active, acțiunea pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în 
dauna creditorilor: 

a) poate fi introdusă doar de lichidator 
b) poate fi introdusă de oricare dintre creditori 
c) poate fi introdusă în termen de 3 ani de la data rămânerii definitive a hotărârii de 

deschidere a procedurii 
 

26. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe 
bază de plan de rambursare a datoriilor: 

a) nu poate fi formulată de ambii soți 
b) nu poate fi formulată de către debitor împreună cu logodnicul său, în nicio 

situație 
c) poate fi formulată de către debitor împreună cu persoana cu care conviețuiește, 

dacă au bunuri dobândite în coproprietate 
 

27. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, planul de rambursare a datoriilor: 
a) se elaborează de către debitor împreună cu administratorul procedurii 
b) se elaborează doar de către administratorul procedurii 
c) se elaborează de către debitor împreună cu creditorii 
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28. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, prin expresia „creditor înrudit cu debitorul" se înțelege: 
a) creditorul care are calitatea de persoană juridică la care debitorul deține controlul 
b) creditorul care are calitatea de persoană căreia debitorul îi prestează întreținere 

în mod ocazional 
c) creditorul care are calitatea de soț/soție, rudă sau afin până la gradul al patrulea 

inclusiv, persoană fizică care locuiește împreună cu debitorul 
 

29. (2 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, identificați care 
dintre următoarele afirmații este adevărată: 

a) în cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare 
a datoriilor, debitorul nu trebuie să menționeze regimul matrimonial aplicabil 

b) cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a 
datoriilor, anonimă ori nesemnată, se clasează 

c) cererea de deschidere a procedurii insolvenței pe bază de plan de rambursare a 
datoriilor se depune la comisia de insolvență doar personal 
 

30. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, dacă în planul de rambursare a datoriilor s-a prevăzut 
valorificarea unor bunuri din averea debitorului, aceasta va fi realizată: 

a) de administratorul procedurii, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură 
civilă 

b) de către debitor, sub controlul administratorului procedurii 
c) de administratorul procedurii, cu acordul creditorilor și avizul comisiei de 

insolvență 
 

31. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în orice stadiu al procedurii judiciare de insolvență 
prin lichidare de active, instanța îl poate înlocui pe lichidator: 

a) chiar și la cererea lichidatorului însuși 
b) doar din oficiu 
c) în termen de 20 de zile de la data formulării cererii de înlocuire 

 
32. (2 pct.) Pe parcursul derulării procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 

prevăzută de Legea nr. 151/2015, lichidatorul are obligația de a întocmi un raport 
cuprinzând situația sumelor încasate în contul debitorului, planul de distribuire către 
creditori și situația plăților efectuate, raport care: 

a) se comunică doar creditorilor 
b) poate fi contestat doar de către debitor, solicitând anularea acestuia 
c) poate fi contestat la instanța de judecată, solicitând anularea sau modificarea 

acestuia 
 

33. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, raportul final întocmit de lichidatorul desemnat în 
procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) se comunică debitorului și creditorilor 
b) se publică în BPI 
c) se poate contesta în termen de 10 zile de la comunicare 

 
34. (3 pct.) Potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în secțiunea 

„Debitori – persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi” 
din cadrul Buletinului procedurilor de insolvență, pot fi publicate: 

a) doar actele emise de administratorul procedurii sau, după caz, de lichidatorul 
pentru procedura insolvenței persoanelor fizice 

b) doar hotărârile instanței de judecată 
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c) și decizii ale comisiei de insolvență  
 

35. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, pe durata procedurii de insolvență pe bază de plan 
de rambursare a datoriilor, debitorul: 

a) are obligația să informeze administratorul procedurii cu privire la orice reducere a 
salariului 

b) nu are obligația să informeze administratorul procedurii cu privire la obținerea 
oricăror venituri suplimentare față de nivelul estimat în planul de rambursare 

c) are obligația să comunice comisiei de insolvență, lunar, o situație cu privire la 
executarea planului de rambursare 

 
36. (3 pct.) Dispozițiile Legii nr. 151/2015 prevăd faptul că pe durata executării planului de 

rambursare a datoriilor, administratorul procedurii: 
a) nu are obligația de a monitoriza orice schimbare a locului de muncă al debitorului 
b) aprobă, în prealabil, încheierea contractelor de împrumut 
c) aprobă, în prealabil, încheierea de acte de dispoziție referitoare la bunurile 

urmăribile 
 

37. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, creditorii pot cere deschiderea procedurii judiciare de 
insolvență prin lichidare de active dacă, din motive neimputabile debitorului, nu au fost 
efectuate plățile prevăzute în planul de rambursare: 

a) cel puțin 3 luni de la scadență 
b) cel puțin 6 luni de la scadență 
c) cel puțin 9 luni de la scadență 

 
38. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, lichidatorul față de care s-a dispus înlocuirea va preda 

noului lichidator dosarul de insolvență, pe baza unui proces-verbal: 
a) în termen de 24 de ore de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

înlocuire 
b) în termen de 5 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

înlocuire 
c) în termen de 7 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de 

înlocuire 
 

39. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2014, măsurile adoptate de lichidator în cursul procedurii 
judiciare de insolvență prin lichidare de active, pot fi contestate: 

a) în termen de 30 zile de la data luării la cunoștință  
b) în termen de 5 zile de la data adoptării măsurii 
c) în termen de 7 zile de la data luării la cunoștință  

 
40. (3 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, în procedura de insolvență pe bază de plan de 

rambursare a datoriilor, tabelul preliminar: 
a) poate fi atacat în termen de 5 zile de la data comunicării 
b) poate fi atacat cu contestație de către creditori 
c) nu poate fi atacat de către debitor 

 
41. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sentința prin care a fost soluționată contestația la 

tabelul preliminar în procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 
a) este definitivă și executorie 
b) poate fi atacată cu apel, care se judecă de urgență și cu precădere 
c) poate fi atacată în termen de 10 zile de la comunicare 
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42. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în planul de rambursare a datoriilor: 

a) pot fi eșalonate obligațiile rezultate din atragerea răspunderii penale 
b) pot fi eșalonate obligațiile rezultate din atragerea răspunderii contravenționale 
c) nu pot fi reduse obligațiile excluse 

 
43. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, decizia de respingere a cererii de deschidere a 

procedurii de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor: 
a) poate fi atacată cu contestație, însă contestația nu suspendă executarea deciziei 

comisiei de insolvență 
b) poate fi atacată cu contestație, însă contestația suspendă executarea deciziei 

comisiei de insolvență 
c) nu poate fi atacată de către debitorul și administratorul procedurii 

 
44. (3 pct.) Dispozițiile Legii nr. 151/2015 prevăd faptul că, lichidatorul desemnat în 

procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active întocmește tabelul preliminar 
de creanțe: 

a) în termen de 15 zile de la primirea informării din partea creditorilor care dețin 
creanțe împotriva debitorului 

b) în termen de 20 zile de la primirea informării din partea creditorilor care dețin 
creanțe împotriva debitorului 

c) în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a 
procedurii 
 

45. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, în cazul în care se formulează o contestație la 
tabelul preliminar de creanțe în procedura judiciară de insolvență prin lichidare de active: 

a) întâmpinarea se depune în termen de 7 zile de la data comunicării contestației 
b) întâmpinarea se depune în termen de 10 zile de la data comunicării contestației 
c) întâmpinarea se depune în termen de 30 de zile de la data comunicării 

contestației 
 

46. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, eliberarea de datorii reziduale constă în: 
a) stingerea obligațiilor codebitorilor sau ale terților garanți 
b) 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 

c) ștergerea, la închiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active, 
a creanțelor ce au rămas neacoperite în urma distribuirilor efectuate către 
creditori 
 

47. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, sunt incluse în categoria bunurilor neurmăribile: 
a) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea 

fiecăruia să depășească 5.000 lei 
b) scrisorile, fotografiile și tablourile personale sau de familie 
c) bunurile de uz personal sau casnic necesare debitorului pentru un trai rezonabil, 

dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 2.000 lei 
 

48. (3 pct.) Prevederile Legii nr. 151/2015 stabilesc faptul că, obligațiile excluse: 
a) pot fi supuse unor măsuri de eșalonare în cadrul procedurii de insolvență pe 

bază de plan de rambursare a datoriilor 
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b) pot fi supuse unor măsuri de reducere în cadrul procedurii judiciare de insolvență 
prin lichidare de active  

c) sunt acele obligații rezultate din atragerea răspunderii penale și contravenționale 
 

49. (3 pct.) Sunt incluși în Lista administratorilor procedurii și lichidatorilor pentru procedura 
insolvenței persoanelor fizice, fără susținerea examenului prevăzut de Legea nr. 
151/2015: 

a) practicienii în insolvență cu o vechime de peste 5 ani 
b) avocații cu o vechime de minimum 10 ani 
c) executorii judecătorești cu o vechime de minimum 10 ani 

 
50. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, necomunicarea în termenul legal a refuzului de 

numire a sa ca administrator al procedurii: 
a) se sancționează cu suspendarea din Lista administratorilor procedurii și 

lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, pe o perioadă de 3 
luni 

b) se sancționează cu suspendarea din Lista administratorilor procedurii și 
lichidatorilor pentru procedura insolvenței persoanelor fizice, pe o perioadă de 6 
luni 

c) se sancționează cu amendă de 200 lei, care se face venit la bugetul de stat  
 


