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Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR) 

Examenul pentru includerea în Lista administratorilor procedurii şi lichidatorilor pt. procedura insolvenţei 

persoanelor fizice 

4  Septembrie 2021 

 

 

Grila 2 
 

 

 

1. (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 

 

2. ( 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 

 

3. (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 

 

4. (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 

 

5. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, printre principalele atribuții ale lichidatorului, putem enumera: 

a) aprobarea contractării a oricăror împrumuturi 

b) exercitarea drepturilor procedurale ale debitorului în orice acțiuni judiciare, inclusiv a celor cu caracter personal  

c) efectuarea plăților către creditori, potrivit planului de distribuire 

 

6. (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 

 

7. (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 

 

8. (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 

 



 2 

9. (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 tuturor cheltuielilor procedurale 

c) după deducerea cheltuielilor procedurale aferente bunurilor respective 

 

10. (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 Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului  

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

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

 

11. (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 

 

12. (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 

 

13. (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 

 

14. (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 

 

15. (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. 

 

16. (1 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, 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 

 

17. (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 5.000 lei 

c) constituie contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 300 lei și 10.000 lei 
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18. (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 

 

19. (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 respingere 

b) în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei de respingere 

c) în termen de 10 zile de la data comunicării deciziei de respingere 

 

20. (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  

 

21. (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 

b) la instanța de judecată competentă teritorial 

c) la comisia centrală de insolvență 

 

22. (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 

 

23. (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 

 

24. (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 50.000 lei 

 

25. (2 pct.) Conform 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 documente și informații suplimentare de la debitor sau creditori 

b) poate solicita documente suplimentare doar de la creditori 

c) va chema, în mod obligatoriu, părțile pentru lămuriri 
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26. (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 

 

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

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

procedură civilă 

b) obiectele de cult, dacă nu sunt mai multe de același fel, dar fără ca valoarea fiecăruia să depășească 1.000 de lei 

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

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

 

28. (2 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, 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 

 

29. (2 pct.) Potrivit Legii nr. 151/2015, decizia comisiei de insolvență de admitere în principiu a cererii de 

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

a) doar administratorului procedurii 

b) debitorului și creditorilor cunoscuți 

c) debitorului, creditorilor cunoscuți și lichidatorului procedurii 

 

30. (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 

 

31. (2 pct.)  Conform Legii nr. 151/2015, în situația respingerii cererii de deschidere a 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 

 

32. (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 

 

33. (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 
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34. (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 rambursare 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 
 

35. (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 acestuia 

b) acte referitoare la bunurile neurmăribile 

c) orice act este necesar pentru a se întreține, indiferent de valoarea cheltuielilor 
 

36. (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 de la data luării la cunoștință 

b) plângere la instanța de judecată 

c) contestație la instanța de judecată, în termen de 7 zile de la data luării la cunoștință 

 

37. (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 poate 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 cel puțin 55% din valoarea totală a 

creanțelor pot cere instanței, deschiderea procedurii judiciare de insolvență prin lichidare de active 
 

38. (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 

 

39. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, instanța de insolvență poate respinge cererea de eliberare de datorii: 

a) dacă cererea este prematur introdusă 

b) printr-o sentință, care nu poate fi atacată 

c) doar la cererea lichidatorului 
 

40. (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 

 

41. (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  
 

42. (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 cumulativ mai multe condiții, una dintre acestea 

fiind următoarea:   

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 
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43. (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 

 

44. (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 
 

45. (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 
 

46. (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 

 

47. (3 pct.) Conform normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2015, în planul de rambursare a 

datoriilor: 

a) se stabilesc măsurile privind locuința familiei debitorului, ținând cont de criteriile emise de comisia teritorială 

de insolvență și de situația concretă a debitorului 

b) se stabilesc măsurile privind locuința familiei debitorului, ținînd cont de criteriile emise de comisia centrală de 

insolvență și de situația concretă a debitorului 

c) nu se stabilesc măsuri privind locuința familiei debitorului 
 

48. (3 pct.) Conform Legii nr. 151/2015, împotriva deciziei de înlocuire, administratorul procedurii: 

a) poate formula plângere la comisia de insolvență 

b) poate formula contestație la instanța competentă  

c) poate formula apel în termen de 7 zile 
 

49. (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 

 

50. (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 

 

 


