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L. Buna-credinl6 in negocieri: a) reprezintd o obligalie de mijloace care nu poate fi
b) antreneazd,in caz de nerespectare, numai r[spunderea delictuald a celui care a inc6lcat-o;
libertatea desfbqurlrii negocierilor, fard a 9i le putea rupe.

Grila nr. l

limitat[ prin acordul phrtilor:
c) presupune cI pdrfile au doar

2. Ofefta de a contracta: a) c6nd se intAlne;te cu acceptarea conduce intotdeauna la formarea unui contract; tr) poate

proveni Ei de la un contractant care propune ultimul element esential al contractului; c) frrd termen de acceptare, adresatl

unor persoane prezente poate fi menlinut[ un termen rezonabil.

3. Acceptarea: a) poate fi retrasd, dacd retragerea este comunicatd destinatarului qi dup6 ajungerea acceptdrii la acesta;

b) ajunsd la ofeftant dupd ce oferta a devenit caduc6, reprezintd o acceptare tardivd; c) tacitS, poate rezulta, printre altele.

din practicile statonticite intre pd(i sau din uzanle.

4. Exceptia de neexecutare: a) este un efect specific contractelor sinalagmatice imperfecte; b) pentru a fi invocati.
presupune ca obliga{iile sinalagmatice s5 fie exigibile; c) este aplicabila qi in cazul in care neexecutarea este de micd

insemnbtate.

5. Rezolufiunea: a) in cazul producerii efectelor sale, presupune numai desfiinfarea pentru trecut a contractului qi

restituirea presta{iilor intre p5(i; b) bazatd pe pacte comisorii poate acfiona cu punerea in intArziere a debitorului dacd

indicl expres condiflile in care pactul comisoriu opercazd; c) se poate aplica pentru o pafte a contractului qi atunci cAnd

executarea sa este indivizibi16.

6. Reducerea presta{iilor: a) in cazul in care nu poate avea loc, acordd creditorului qi dreptul la daune-interese, b) poate

avea loc la contractile cu executare succesivd dacd neexecutarea este de micd insemnitate 5i are caracter repetat:

c) se real ize azd intotdeau na dupd criteriul propo4ionalitSli i.

7, Imposibilitatea foftuitd de executare: a) totalS Ei definitivS, desfiin{eazd contractul de plin drept, dacd priveqte o
obliga{ie contractuald importantd; b) temporard, dE dreptul creditorului de a solicita exclusiv rezolutiunea contractului;
c) presupune, indiferent de intinderea ei, aplicarea teoriei riscurilor.

8. Plata efectuatd cu bunul altuia: a) este liberatorie pentru debitor; b) permite creditorului de bund-credin(6 restituirea

bunului concomitent cu solicitarea pl51ii de daune-interese; c) ca regul6, permite debitorului solicitarea restituirii bunului de

la creditorul de rea-credintS, lirl a face alte dovezi.

9. Plata: a) efectuatd de un incapabil este liberatorie pentru acesta; b) efectuati unui ter{ este valabilS numai dacd ea este

ratificatd de c6tre creditor; c) efectuatd unui creditor aparent este intotdeauna valabili qi liberatorie pentru debitor.

10. in cazul executdrii silite a obligaliei de a face: a) este nevoie de punerea in intArziere a debitorului: b) creditorul poate

intotdeauna sd execute el ?nsu;i obligafia; c) este nevoie intotdeauna de autorizarea instan{ei de executare.

11. in materia contractului de vdnzare, dac[ un judecdtor cumpdrS, direct sau prin persoane interpuse, un drept litigios care

este de competentra instanfei judecdtoregti in a cdrei circumscriptie igi desfbqoari activitatea: a) contractul de vAnzare este

valabil; b) contractul de vAnzare este lovit de nulitate absolutd; c) contractul de vAnzare este lovit de nulitate relativd.

12. in materia contractului de vdnzare, sub rezerva regulilor aplicabile contractelor incheiate cu consumatorii 9i

contractelor de adeziune, clauzele indoielnice se interpreteazd: a) in favoarea cumpiritorului; b) in favoarea vdnzdtorului:

c) in favoarea debitorului obligaliei (potrivit principiului in dubio pro reo), indiferent dacd acesta este vAnzdtorul sau

cumpdrdtorul.

13. in materia vdnzdrii cu opliune de rdscumplrare: a) dacd opliunea de rdscumplrare este stipulatS pentru un termetl tnai

mare de 5 ani, vdnzarea este nulS; b) vAnz6torul este Jinut de localiunile incheiate de cumpSr6tor inaintea exercitdrii

opliunii, dac6 au fost supuse formalitalilor de publicitate, dar nu mai mult de un an din rnomentul exercitdrii; c) exercitarea

opiiunii de rascumparare il obligS pe vdnzdtor la restituirea cdtre cumpSrdtor, printre altele, a cheltuielilor utile, insd numai

in limita sporului de valoare.

14. in mate.ia contractului de vdnzare: a) atunci cAnd se vinde un imobil determinat, 1?rd indicarea suprafe{ei, pentru un

pre! total, cumpirdtorul poate cere reducerea pretului pe motiv cd suprafata este mai micd dec6t a crezut la momentul

v1rnzdrii; b) in cazul vdnzdrii cu opliune de riscumpdrare ce a avut ca obiect o cotd dintr-un bun, vAnzdtorul - care nu gi-a

exercitat opliunea de rdscump[rare in cadrul partajului la care a participat - decade din dreptul de op{iune, chiar qi atunci

c6nd bunul este atribuit, in tot sau in pafte, cumpdrdtorului; c) dacd pretul este stabilit lbra intenlia.de {fi plStit, vdttzarea

este lovitd de nulitate absolut5. \, 
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15. in materia contractului de vAnzare: a) in cazul vdnzdriicu plata prelului in rate gi cu rezerva proprietS{ii, riscul bunului

este transferat cumpdr[torului de la momentul dobAndirii de c[tre acesta a dreptului de proprietate asupra bunului; b) clauza

care limiteaz6 r6spunderea pentru vicii ascunse este nul6 in privinla viciilor pe care v6nzdtorul le-a cunoscut ori trebuia sd le

cunoasc6 la data incheieril contractului; c) in cazul in care bunul vAndut are vicii ascunse, iar cumpirdtorul solicitd

rezolu{iunea vdnzdrii, instanla poate dispune mdsura inlocuirii bunului vAndut cu un bun de acelagi fel (ins6, evident, lipsit

de vicii), chiar daci vAnz[torul nu cere aplicarea unei astfel de mdsuri.

16. in materia contractului de vdnzare'. a) dacd nu rezultd altfel din convenlia pa{ilor ori, in lipsa acesteia, din uzantre,

predarea bunului vAndut trebuie sd se facd la locul unde bunul se afla in momentul incheierii contractului; b) dacd nu s-a

convenit altfel, fructele bunului vandut se cuvin cumpdritorului din ziua predirii bunului; c) regula este aceea ca obligaliile

p64ilor trebuie s6 fie executate in urmitoarea ordine: plata prelului, predarea bunului, transmiterea proprietS{ii asupra

bunului.

17. inmateriaobligaJieivdnzdtorului degaran{iecontraevic}iunii: a)dacdsunt4vAnzdtoricoproprietariincoteegaleqi se

produce evicliunealvAnzdtorii av6nd obligalia de a-i plSti cumpirStorului suma totald de 100.000 de lei), cun-rpf,rdtorul

poate cere doar c6te 25.000 de lei de la fiecare dintre vAnz5tori; b) obligafia de garanlie opereazd.9i dacd evic{iunea provine

dintr-urr fapt person al al vdnzdtorului, nu ins6 qi dacl este vorba de o tulburare de fapt (de exemplu, deposedarea

cump6r6torutui Oe o parte din terenul vAndut); c) dacd vAnzitorul l-a moqtenit pe un tert care era titularul dreptului de

,"rritrt" care greveazd imobilul vAndut (de exemplu, servitutea de a nu construi peste o anumit[ indllime), drept de care

cump6r6torul nu avea cunogtinla, vAnz[torul nu se va putea prevala de dreptul de servitute intruc6t cumpbrdtorul ii poate

opune cu succes exceplia de garanlie.

18. in materia contractului de loca{iune: a) prin cesiunea contractului de localiune de cdtre locatar, cesionarul dob6ndegte

doar drepturile, iar nu gi obligaliile locatarului izvor6te din contractul de locafiune; b) in cazul in care s-a incheiat o

localiune cu durat6 determinatl gi locatorul a decedat, mogtenitorii lui pot denun{a contractul in termen de 60 de zile de la

data la care au luat cunogtinti de moartea locatorului qi existen(a locafiunii; c) locatorul este linut sd il garanteze pe locatar

de tulburarea cauzatd prin fapta unui te( care nu pretinde vreun drept asupra bunului, dacd tulburdrile incepute inaintea

predbrii bunului il impiedica pe locatar sf, preia bunul.

19. in materia contractelor speciale: a) in cazul vdnzdrii, dac6 nu s-a convenit altfel, cheltuielile de preluare 9i transport de

la locul executdrii contractului sunt in sarcina vinzltorului; b) in cazul vdnzdrii, in lipsa uzanlelor sau a unei stipulalii

contrare, dac6 bunul trebuie transpoftat dintr-un loc in altul, cumpdrdtorul trebuie sd se ocupe de expediere pe cheltuiala

vAnzdtorului; c) in cazul contractului de tranzaclie, dacdtranzac{ia s-a incheiat pentru executarea unui contract de vdnzare

(de exemplu, vdnzdtorul solicitd plata restului de pre!) lovit de nulitate relativd pentru cd vdnzdtorul era incapabil la data

incheierii contractului, numai cumpdrdtorul poate cere anularea tranzac\iei, cu condilia sd nu fi cunoscut faptul cd

v6nzdtorul era incapabil la data incheierii contractului de vAnzare.

20. in materia contractului de comodat: a) pentru obliga{iile ce se nasc ?n sarcina comodantului pe parcursul derulSrii

contractului, comodatarul poate invoca dreptul de reten{ie; b) nici cu aprobarea prealabilS a comodantului, comodatarul nu

poate incheia in calitate de locator un contract de locafiune; c) dacd o hal6 este folositd nu pentru depozitarea cerealelor (aqa

"u* 
,-u stipulat in contract), ci pentru addpostirea animalelor, comodatarul nu va rdspunde in cazul in care hala este distrusd

din cauza unei aluneciri de teren.

21. ln materia contractului de arendare: a) arendaqul poate s5 cesioneze contractul de arendare so{ului care participd la

exploatarea bunurilor arendate, chiar qi lbrd acordul scris al arendatorului; b) atunci c6nd arenda se pldteqte in fructe, in

lipsa altui termen prevdzut in contract, arendatorul este de drept in intArziere pentru recepJia fructelor de la data la care a

fost notificat in scris de cdtre arendag; c) dac[ durata contractului nu este determinatS, arendarea se considerd a fi 17cut6

pentru o perioadb de 5 ani.

22. in materia contractului de mandat: a) in toate cazurile, mandantul are ac(iune directd impotriva persoanei pe care

mandatarul qi-a substituit-o; b) in toate cazurile, mandantul este obligat sd repare prejudiciul suferit de citre mandatar itr

executarea mandatului; c) mandantul are obligalia sd restituie mandatarului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din

urmd pentru executarea mandatului, impreund cu dob6nzile legale aferente, calculate din ziua in care mandantul a fost pus

in intArziere.

23. Dac6 A l-a imprumutat pe B cu suma de 60.000 de lei, iar dup[ decesul lui A, C, moqtenitorul acestuia, incheie o

tranzacl;e cu B prin care convin ca B si plSteascd suma de 40.000 de lei qi dupd incheiereatranzacfiei 9i plata sumei de

c6tre B se descoper6 un testament olograf prin care testatorul-creditor A a iertat datoria legatarului-debitor B, atunci:

a) B nu poate cere nulitatea tranzacliei; b) B poate cere nulitateatranzacliei; c) B poate cere nulitateatranzacfiei numai daca

testamentul olograf a fost descoperii in termen de un an de la data decesului lui A. 
/nti V )U' t+'\



Exarnen de admitere la master l5 septembrie 2016

Programul : Dreptul afacerilor
Grila nr. l

24. in materia imprumutului de consuma{ie: a) imprumutdtorul trebuie s5 aibd capacitatea, respectiv, sd indeplineascd

condiliile cerute delege pentru actele de dispozilie; b) imprumutatul trebuie si aibd capacitatea, respectiv, s6 indeplineasc[

condiiiile cerute de lege pentru acte de administrare; c) pAnI la proba contrarS, imprumutul care are ca obiect o sumi de

bani se prezum[ a fi cu titlu gratuit.

25. in rnateria contractului de localiune: a) contractul inceteaza de drept la expirarea termenului convenit de pd(i sau,

dupd caz, prevdzut de lege, dar numai cu condilia unei inqtiinldri prealabile qi cu respectarea unui termen de preaviz;

b) in privin(a obligaliei de restituire a bunului dat in localiune, contractul incheiat pe perioadd determinatd prin inscris sub

semn[tura privati gi inregistrat la organul fiscal competent constituie, in condiliile legii, titlu executoriu la expirarea

termenului; c) daca un contract a fost incheiat pe o perioadd de 2 ani gi a operat tacita relocaliune, noua localiune va avea in

rnod obligatoriu tot o durat6 de 2 ani.

26. Stabilili care dintre urmdtoarele afirmalii este adevdrat6, avAnd in vedere prevederile Legii nr. 3111990 qi situa{ia de

fapt redatd mai jos: "societatea in nume colectiv X (avAnd 3 asociali A, B qi C) ar dori sd infiin{eze o societate cu

r[spundere limitata al cdrei asociat unic sd fie": a) societatea cu rdspundere limitatl nu se poate constitui av6nd ca asociat o

societate in nume colectiv intruc6t aceasta din urmd este caracterizatd prin rdspunderea nelimitatl a asocia{ilor sai;

b) calitatea de societate in nume colectiv a unei persoane juridice nu constituie un impediment legal, o astfel de societate

putAnd dobAndi calitatea de asociat intr-o societate cu rdspundere limitata; c) societatea cu rdspundere limitatd nu s-ar putea

constitui av6nd ca asociat unic o societate in nume colectiv intrucdt aceasta din urmd nu are personalitate juridic6.

27. Potrivit Legii nr. 3111990, actul constitutiv al unei societi{i reglementate de aceasti lege: a) trebuie intocmit
intotdeauna sub forma unui inscris autentic in caz de constituire a unei societd{i pe acfiuni; b) poate fi intocmit in forma

unui inscris sub semndturi privatd in cazul unei societdli cu rSspundere limitatd avAnd un capital social subscris qi vbrsat

integral in numerar, in cuantum de 90.000 lei; c) trebuie intocmit in forma unui inscris autentic in caz de constituire prirt

subscriplie publicd a unei societdfi in comanditd pe ac{iuni.

28. Potrivit Legii nr. 3111990, calitatea de fondator: a) este atribuiti expres de actul normativ merrlionat exclusiv

semnatarilor actului constitutiv al unei societd{i pe acfiuni, deci acfionarilor; b) este atribuitd de actul nonnativ men(ionat ;i
persoanelor care intocmesc prospectul de emisiune in cadrul procedurii de constituire a unei societd{i prin rnetoda

subscripliei publice; c) este atribuitd expres de actul normativ menlionat exclusiv persoanelor care nu au calitatea de

ac(ionari, dar au avut o contribulie semnificativ[ la constituirea unei societili pe ac{iuni.

29, Stabilili care dintre urm[toarele afirma{ii este adev[rat5 av6nd in vedere prevederile Legi nr. 3111990: a) nu existd un

numdr maxim de asociali reglementat legal in legdturl cu vreuna dintre formele societare ce fac obiectul actului normativ

men{ionat; tl) orice societate, lIrd nicio excep{ie, se constituie printr-un act juridic bilateral, denumit act constitutiv;

c) o societate cu rispundere limitat[ nu poate avea ca asociat unic o altd societate cu rdspundere limitatd, alcdtuitd dintr-o

singuri persoanS.

30. Stabiliti care dintre unndtoarele afirma{ii este adevdrati avAnd in vedere prevederile Legii nr. 3111990: a) capitalul

social al societalii cu rispundere limitatd X, avAnd o valoare totalS de 200 lei, poate fi subscris astfel: 100 lei in numerar;i
100 lei in crean{e; b) capitalul social al societ6lii cu r[spundere limitatd X, avAnd o valoare totald de 200 lei, nu poate fi
subscris integral in naturi; c) capitalul social al societ6lii cu rbspundere limitatb X, avind o valoare totald de 200 lei, poate

fi subscris astfel: 100 lei in muncS Ei 100 lei in crean{e.

31. Stabilili care dintre urmitoarele afirma{ii este adeviratd in privinla unei societdli constituitd prin subscrip{ie publicd,

av6nd in vedere prevederile Legii nr. 3lll990: a) in cadrul adundrii constitutive, fiecare acceptant are dreptul la un vot,

indiferent de actiunile subscrise; b) in cadrul adundrii constitutive, fiecare participant are dreptul la un numdr de voturi egal

cu numdrul de acfiuni subscrise; c) in cadrul adundrii constitutive nu existd reguli speciale cu privire la dreptul de vot,

aplic6ndu-se, lird nicio excepfie, regulile de la adunirile generale extraordinare ale aclionarilor.

32. Stabiliticaredintreurmstoareleafirmafiiesteadevirati,av6ndinvedereprevederileLegii nr.3ll1990gicelealeLegii
nr.851201 4: a) o societate pe acfiuni poate fi constituitA de cdtre o singurd persoand ce va avea calitatea de acfionar unic:

b) o societate pe ac{iuni poate avea, in anumite condilii, un singur acfionar; c) in situalia in care o societate pe actiuni

rdmine, pe parcursul funcfionarii, cu un singur ac{ionar va intra de drept in procedura simplificatd de faliment.

33. Stabiliti care dintre urmStoarele afirmalii este adevdrat[, av6nd in vedere prevederile Legii nr. 3111990: a) acliunile

preferenfiale nu conferd niciodatd drept de vot in adun6rile generale extraordinare ale ac{ionarilor; b) in privin{a primei

ionvoclri, in materia adunSrilor generale ale ac{ionarilor societSlilor pe ac{iutti, cvorumul reglementat pentru adundrile

generale ordinare gi pentru cele extraordinare este identic; c) in privinla celei de-a doua convoc6ri, in materia adundrilor

generale ale ac{ionarilor societa{ilor pe ac{iuni, cvorumul reglementat pentru adunirile generale ordinare:e5{e;mai mare

decat pentru cele extraordinare. /'1, X , 1
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34, Stabilili care dintre urm5toarele afirmafii este adev[rat[ cu privire la societdlile pe ac{iuni, avAnd in vedere Legea nr.
3111990: a) se iau cu majoritatea voturilor exprimate, hotdrArile adunlrilor generale ordinare, numai la prima convocare:
b) se iau cu majoritatea voturilor de{inute, hotdrArile adundrilor generale ordinare, indiferent de convocare; c) se iau cu

majoritatea voturilor exprimate, hotdr6rile adundrilor generale ordinare, atdtla prima, c6t gi la a doua convocare.

35. Stabilili care dintre urmdtoarele afirma{ii este adevdratd cu privire la societilile pe acliuni, avAnd in vedere Legea nr.

3111990: a) decizia de schimbare a formeijuridice a societSlii este de competen{a adundrii generale extraordinare qi se ia cu

majoritatea reguld de adoptare a hot[rArilor in cadrul acestei adun6ri; b) decizia de modificare a obiectului secundar de

activitate este de competenla adun[rii generale ordinare; c) decizia de desfiin(are a uneia sau mai multor unitAti ale

societ6(ii este de competenta adundrii generale ordinare.

36. Stabiliti care dintre urmdtoarele afirmalii este adevdratd cu privire la societIlile pe ac{iuni, avAnd in vedere Legea nr.
3111990: a) data de referinld este stabilit[ in cadrul primei adundri generale ordinare a ac{ionarilor societdlii qi va fi valabilS
pentru toate celelalte adundri ordinare sau extraordinare din cursul unui an fiscal; b) data de referinld este stabilitd de

consiliul de administra{ie sau de cdtre directorat astfel inc6t s[ fie ulterioarS publicdrii convocatorului; c) data de referinfd
nu are nicio relevan{i cu privire la dreptul de a incasa dividende.

37. Stabilili care dintre urmitoarele afirmalii este adevdratd cu privire la societS{ile pe acfiuni, av6nd in vedere Legea nr.
3111990: a) revocarea membrilor consiliului de administralie este de competenla adundrii generale extraordinare a

ac{ionarilor intrucAt reprezintl o modificare a actului constitutiv in care, potrivit legii, administratorii trebuie menfiorratil
b) hotirArea privind revocarea membrilor consiliului de administralie se ia prin vot deschis; c) votul secret este obligatoriu
pentru numirea membrilor consiliului de administrafie.

38. Stabilili care dintre urmdtoarele afirma{ii este adev[ratd cu privire la societE{ile pe ac[iuni, avAnd in vedere Legea nr.
3111990: a) men{ionarea in registrul comerlului qi publicarea in Monitorul Oficial al RomAniei, partea a IV-a, a hotdririlor
adunirilor generale ale aclionarilor se face pentru a da putere executorie acestora; b) men{ionarea in registrul comerfulLri gi

publicarea in Monitorul Oficial al Rom6niei, partea a IV-a, a hotdrArilor adundrilor generale ale aclionarilor se face pentru

opozabilitate fald de te(i; c) hotirArile adunf,rilor generale ale ac{ionarilor nu pot fi atacate pentru motive de nulitate in
absenla publicdrii in Monitorul Oficial ala RomAniei, partea a IV-a.

39. Stabilili care dintre urmitoarele afirmalii este adevdratd cu privire la societ5lile pe acfiuni, avAnd in vedere Legea nr.

3111990: a) sistemul unitar de administrare poate ft caracterizat exclusiv prin existen{a unui consiliu de adrninistrafie
alc6tuit din cel pufin 5 administratori; b) sistemul dualist de administrare presupune existenla unui consiliu de supraveghere
qi a unui directorat; c) sistemul unitar de administrare poate fi caracterizat prin existenla unui consiliu de administralie
alcdtuit din cel pufin 5 administratori, la care se poate adduga directoratul .
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40, Stabilili care dintre urmdtoarele afirmalii este adevdratd cu
3111990: a) delegarea conducerii societSlii citre directori este

administrare este obligatorie pentru societSlile avAnd capital
admin istratorii societdti i.
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privire la societSlile pe ac{iuni, avAnd in vedere Legea nr.
intotdeauna facultativd; b) alegerea sistemului dualist de

social de 90.000 lei; c) directorii pot fi numili dintre

41. Stabilili care dintre urmStoarele afirma{ii este adevirati cu privire la societdlile pe ac{iuni, administrate in sistem

unitar, cu delegare de atribu{ii, avAnd in vedere Legea nr.3111990: a) introducerea cererii pentru deschidere a procedurii
insolvenfei este de competenla exclusivd a directorilor; b) atribu{iile primite de catre consiliul se administrafie din partea

adunlrii generale a aclionarilor, pot fi delegate mai departe directorilor; c) in lipsa unei stipula{ii contrare in actul

constitutiv, consiliul de administralie reprezintd societatea in rapoft cu te(ii prin pregedintele sdu.

42. Stabilili care dintre urmdtoarele afirmalii este adevdratl cu privire la societdlile pe acliuni, administrate in sistem

dualist, avAnd in vedere Legea nr. 31/1990: a) directoratul reprezintl societatea in raport cu ter{ii; b) membrii directoratului
reprezintd societatea aclionAnd separat, nefiind permisd derogarea prin actul constitutiv de la aceastd regulS; c) consiliul de

supraveghere nu reprezinti niciodatd societatea.

43. Stabiliti care dintre urmdtoarele afirma{ii este adevlratd cu privire la societSlile pe ac}iuni, adrninistrate
dualist, av6nd in vedere Legea nr. 3ll1990: a) membrii directoratului pot fi persoane fizice sau juridice; b)

directoratului nu pot participa la intrunirile consiliului de supraveghere; c) membrii directoratului sunt obliga{i sd

in sistem
mernbrii
participe

la adunlrile generale ale ac{ionarilor.
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44. Stabilili care dintre urmitoarele afirmalii este adevdrati avAnd in vedere prevederile Legii nr. 3111990: a) in privinfa
societd{ilor cu rlspundere limitat[ se reglementeazd expres posibilitatea existen{ei adunlrilor generale ordinare qi
extraordinare; b) in cadrul adun6rilor generale ale asocialilor, c6nd hotdrdrile nu trebuie adoptate in unanimitate sau in
conformitate cu anumite reguli speciale, deciziile se adoptl prin votul reprezentAnd majoritatea absoluti a ac{ionarilor qi a
pir(ilor sociale; c) in cadrul societI{ilor cu rdspundere limitat[ unipersonale, regulile referitoare la adundrile generale nu
mai au relevan{d juridicS.

45. Stabiliticare dintre urmdtoarele afirmafiieste adevdratd avAnd in vedere prevederile Legii nr. 3111990: a) societdlile cu
rdspundere limitata pot fi administrate in sisttem unitar sau in sistem dualist; b) in cadrul societd{ilor cu rdspundere li6itatd
unipersonale, asociatul unic poate fi gi administrator; c) in cadrul societ6tilor cu rdspundere limitat6 unipersonale este
obligatorie numirea unui consiliu de administratie.

46. Potrivit prevederilor Legiinr. 3111990,\n caz de majorare a capitalului socialprin subscrierea ca aport in naturd a unui
imobil, fotma autenticl a actului prin care se modificd actul constitutiv: a) este obligatorie la orice societate; b) este
obligatorie doar la societ[file cu privire la care qi actul constitutiv imbrdca forma autenticd; c) nu este niciodatd obligatorie.

47. Stabilili care dintre urmdtoarele afirma{ii este adevdrata avAnd in vedere prevederile Legii nr. 3111990: a) schirnbarea
formei societdlii constituie atrage intotdeauna crearea unei persoane juridice noi; b) reducerea capitalului social poate fi
realizatd prin dobAndirea de c[tre societate a propriilor ac{iuni, urmatd de anularea lor; c) in caz de reducere a capitalului
social in cursul funcfiondrii unei societd{i cu r6spundere limitat[ nu mai trebuie respectate conditiile referitoare la
necesitatea existenlei unui capital social minim impus de lege.

48. Stabilili care dintre urmitoarele afirrnafii este adevdratd avAnd in vedere prevederile Legii nr. 8512014: a) insolvenfa
este acea stare a patrimoniului debitorului caracterizatd, prin insuficienla fondurilor bdneqti disponibile pentru plata
datoriilor certe, lichide gi exigibile; b) insolven{a relevanti din perspectiva actului normativ men{ionat este numai cea
instauratd, de insolvenla iminentd nefiind legate efecte juridice; c) insolvenla iminentd atrage obliga{ia debitorului de a
solicita deschiderea procedurii insolven{ei.

49. Stabilili care dintre utmitoarele afirmalii este adevIratd avAnd in vedere prevederile Legii nr. 8512014: a) prin
hotarArea de deschidere a procedurii insolvenlei se deschide intotdeauna procedura generalS; b) cu privire la un debitor aflat
in situa{iile anume reglementate de actul normativ menfionat, prin hotdr6rea de deschidere a procedurii insolven{ei poate fi
deschisd direct procedura simplificatS; c) cu privire la un debitor aflat in situa{iile anume reglementate de actul nonnativ
men{ionat, prin hotdrArea de deschidere a procedurii insolvenlei poate fi deschisd direct procedura reorganizirii judiciare.

50. Stabiliti care dintre urmitoarele afirma{ii este adevAratd av6nd in vedere prevederile Legii nr. 8512014: a) valoarea
prag trebuie respectatd numai atunci c6nd cererea de deschidere a procedurii insolvenlei este formulatd de cdtre creditor:
b) valoarea prag trebuie respectatS numai atunci cAnd cererea de deschidere a procedurii insolvenlei este formulat6 de cdtre
debitor; c) valoarea prag trebuie respectatd atat cend cererea de deschidere a procedurii insolven{ei este formulatd de cdtre
debitor, cAt qi de cltre creditor.
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Prenume tat5

INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

l. Pentru marcare folosili numai culoarea negru!
2. Citili cu atenfie enunful qi variantele de r[spuns, la fiecare intrebare fiind
corectd o singurl varianti de rispuns. Umplefi cercul corespunzdtor variantei
de rlspuns pe care o considerafi corecti.
Rispunsul corect la fiecare intrebare este eyaluat cu 2 puncte.
Rispunsurile greqite sau marcate incorect nu se puncteazl.
3. Umplerea unui cerc trebuie si fie completi.
Orice alt mod de marcare duce la anularea rdspunsului la subiectul respectiv.
Modalitifile de marcare corectl:a@oo @oo@ ooao oooo
Exemple de marcare incorecti:o@oo aaoo ooaooao. a@.o oao. a@oowgo@
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