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l. in situa;ia incheierii contractului prin negociere: a) o parte nu se poate retrage in nicio circumstanfd de la negociere,

intrucit ar incdlca principiul bunei-ciedinle; b) intotdeauna raspunderea pentru ruperea negocierilor este delictuale,

indiferent de forma in care s-au purtat negocierile; c) nici una din cele doua variante nu este corecti'

Z- Fideiusiunea: a) reprezinti o garantie reald a executarii obligaliilor; b) pentru formarea valabila presupune

consimlAmantul debitorului principal; c) nici una din cele doud variante nu este corecta.

3. Dreptul de reten[ie: a) pentru opozabilitate, nu presupune indeplinirea formalitetilor de publicitate prevdzute de lege;

b) confeia retentorului posesia asupra bunului obiect al dreptului de retentie; c) nici una din cele doui variante nu este

corecta.

4. in domeniul executdrii silite in naturA a obliga(iilor: a) creditorul unei obliga[ii di a face inluituu personae pozte sa

execute el insugi obligalia pe cheltuiala debitorului; b) creditorul unei obligafii de a nu face are nevoie de incuviinfarea

instantei pentru a inl6tura ceea ce debitorul a lAcut cu incdlcarea obligafiei; c) nici una din cele doub variante nu este

corectA.

5. Impreviziunea contractuala: a) poate fi invocatd Si in situatia restituirii unei prestafii ca urrnare a desfiinldrii

contraciului prin reziliere pentru neexecutare; b) presupune un contract valabil incheiat aflat in curs de executare; c) nici

una din cele doui variante nu este corecta.

6. Promisiunea de a contracta, in temeiul an.l279 C.civ.: a) reprezintd un act juridic unilateral; b) Poate fi atat o

promisiune unilaterali, cAt Ei bilaterali; c) niciuna din cele dou6 variante nu este corectS.

7. Rezoluliunea unui contract: a) dacd este judiciar[, nu mai este obligatorie punerea prealabil[ in intirziere a

debitorului de cetre creditor, intrucit cererea de chemare in judecati valoreazi punere in intArziere; b) dac6 este previzutl
printr-un pact comisoriu, atunci este obligatorie punerea in intArziere a debitorului, conform Codului civil; c) nici una din

cele doud variante nu este corectd.

8. in ipoteza clauzei penale: a) creditorul este scutit de dovada neexecutlrii liri justificare a obligaliei, conform

Codului iivil; b) obiectul clauzei penale este format exclusiv dintr-o sumd de bani; c) nici una din cele doud variante nu

este corectA.

f. in materia simulaJiei: a) proba simula{iei trebuie efectuate intotdeauna de cdtre pd(i conform regulilor de probl a

actelor juridice; b) pa(ile urmf,resc intotdeaunaiun scop ilicit prin recurgerea la mecanismul simulafiei; c) nici una din

cele doue variante nu este corecte.

10. Punerea in intirziere a debitorului: a) trebuie efectuati in mod obligatoriu prin executor judecdtoresc; b) ii acordd

creditorului automat dreptul de a solicita daune-interese pentru neexecutarea obligaliei contractuale, fErd acordarea

vreunui termen, c) nici una din cele doud variante nu este corecta-

ll. in materia contractului de vtnzare, dacd un judecitor cumpiri un drept litigios, care este de competenta instantei

judecltoregti in a cd.rei circumscripJie igi desliqoard activitatea, in vederea indestuldrii unei creante care s-a ndscut inainte

ca dreptul s6 fi devenit litigios: a) contractul de vAnzare este valabil; b) contractul de vdnzare este lovit de nulitate

absolutl; c) contractul de vAnzare este lovit de nulitate relativd.

l2.in materia contractului de vflnzare, dacf, in momentul vinzdrii unui bun individual determinat acesta pierise in parte: a)

contractul de vinzare nu produce niciun efect; b) cumpdrdtorul care nu cuno;tea acest fapt in momentul vdnzirii poate

cere numai reducerea corespunzitoare a prelului; c) cumpirdtorul care nu cuno$tea acest fapt in momentul vAnzdrii poate

cere fie anularea vdnzdrii, fie reducerea corespunzltoare a pretului

l3.in materia contractului de vinzare, transferul proprietitii opereazi: a) la data preddrii, daci bunul vandut este intreaga

cantitate de pepeni a vinzitorului, pentru un pre| unic qi global; b) la data realizArli acordului de voinle, daci bunul

vendut este intieaga cantitate de pepeni a vinzitorului, pentru un pre! stabilit pentru fiecare bucati de pepene; c) la data

realizirii acordului de voinle, daia'bunul vAndut este intreaga cantitate de pepeni a vflnzitorului, pentru un preq unic Ei

global.
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14. in m care cumplrf,torul qi-a asumat riscul producerii eviciiunii, stipulaiia

prin care liturat[ il exonereazi pe acesta din urm6 de obliga]ia de a restitui

prelul; b) zlrii numai daci a fost evins de intregul bun; c) in cazul producerii

Lvicliunii in intregime chiar qi in cazul in care cump[r6torul a oblinut un

beneficiu

15. in materia contractului de vinzare: a) garanJia contra viciilor bunului vAndut este datorate dacd viciul sau cauza lui

exista la data transferului proprietdtii, indifeient de data la care se preda bunul; b) in cazul in care bunul vandut are vicii

ascunse, iar cumparatorui solicitl rezoluliunea vdnzdrii, instanla poate dispune mdsura reducerii corespunzatoare a

preplui, insd numai dacd vAnzatorul cere aplicarea unei astfel de misuri; c) clauza care limiteazi r[spunderea pentru vicii

lscunse este valabild in privinJa viciilor ie care vdnzitorul le-a cunoscut ori trebuia s6 le cunoasci la data incheierii

contractului.

16. in materia contractului de vinzare: a) in ceea ce priveqte dreptul de preemptiune, atunci cdnd in contractul incheiat

de vanzitor cu te4ul s-au acordat termene de plat[ a pretului, preemptorul care ifi exercite dreptul de preempJiune se

poate prevala gi el de aceste termene; b) dacd doi vinzdtori, coproprietari in cote egale, vind un bun 9i in urma producerii

ivicliJnii cumparatorul are dreptul la o sum6 de bani, fiecare vdnzdtor va putea fi urmdrit doar pentru partea sa; c) regula

este aceea ci obligaliile pi4ilor trebuie si fie executate in urmdtoarea ordine: transmiterea proprietdlii asupra bunului,

plata pretului, predarea bunului.

17. in materia obligaliei vanzitorului de garantie: a) in ipoteza in care sunt indeplinite condifiile pentru a atrage

rispunderea vdnzator-ului pentru viciile ascunie ale bunului vdndut, cum ularea contractului; b) la

fel ca gi in materia evicliunii, Ei in materia viciilor ascunse vinzdtorul daune-interese numai in

"arul 
in car. cumparatorul dovedeqte, cu orice mijloace de prob6, c5 vA dinfd; c) dacd vdnz6torul

l-a moqtenit pe un te( care era titularul dreptului de servitute care greveaze imobilul v6.ndut (de exemplu, servitutea de a

nu construi peste o anumitd indlfime), dript de care cumper[torul nu avea cunoqtinJi la data incheierii contractului,

v6nz.6torul n, ." 1ru putea prevali de drepiul de servitute intrucat cumperetorul ii poate opune cu succes exceplia de

garan!ie.

18. in materia contractului de localiune: a) atunci cAnd locatarul bunului instriinat a dat garanlii locatorului pentru

indeplinirea obtigaliilor sale, cel care a dobAndit bunul instriinat de locator se subrogd in drepturile izvorAnd din aceste

garallii, in conaiiiiie legii; b) locatorul are dreptul de a pdstra lucrdrile adIugate 9i autonome efectuate asupra bunului pe

Eurata locaqiunii 
'qi 

np 
-poate fi obtigat la despigubiri chiar dacd locatarul a efectuat lucrdrile cu acordul prealabil al

locatoruluiic) in nicll, iit,,a1ie locatoiul nu este tinut s[ il garanteze pe locatar de tulburarea cauzate prin fapta unui te4

care nu pretinde vreun drept asupra bunului.

19. in materia contractului de loca{iune: a) interdicfia de a ceda o sublocafiunc nu o include qi pe aceea de a ceda

localiunea; b) in cazul localiunii cu duratd nedeterminatA, moqtenitorii locatorului nu pot denunta contractul de loca(iune;

cy locatorul risprnd" pentru viciile ascunse ale bunului chiar dacd a fost de bun6-credin16 Ia incheierea contractului (nu a

cunoscut nici m6car ei insugi viciile) gi indiferent daci viciile existau in momentul incheierii contractului sau au survenit

in cursul localiunii.

20. in materia contractelor: a) vanzarea este un contract esenlialmente cu titlu oneros comutativl b) tranzacfia nu poate fi

anulat6 pentru leziune; c) imprumutul de consumalie cu titlu oneros este un contract bilateral.

21. in materia contractului de arendare: a) conhactul de arendare trebuie incheiat in formi scrisi ceruti numai ad

probationem; b) contractele inregistrate la consiliul local constituie, in conditiile legii, titluri executorii pentru plata

irendei la termenele qi in modalitltile stabilite in contract; c) subarendarea pa4ial[ este permis6.

ZZ. printr-o procuri autenticf, notariali poate fi revocat in mod

tacit este cu titlu oneros, contractul va fi lovit de nulitate pentru

lipsa u este determinate prin contract; c) in cazul in care procura

date em, acceptarca ofertei de mandat nu poate fi tacita'
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23. in materia contractului de comodat: a) fiind un contract real, comodantul poate avea ca obiect doar bunuri mobile; b)

comodatarul este linut sa pazeasca $i sa conserve bunul imprumutat cu diligenta pe care o manifesta in propriile afaceri; c)

in niciun caz, comodatarul nu poat; invoca dreptul de retentie pentru obligatiile ce s-ar nagte in sarcina comodantului'

24. in materia imprumutului de consumafie: a) in ceea ce privegte obligatia de restituire, contractul de imprumut incheiat

printr-un inscris sub semnf,turl privati cu datd certi constituie titlu executoriu, in condiliile legii, in cazul incetdrii prin

iecesul imprumutatului sau prin expirarea termenului; b) imprumutatul trebuie s6 aibi capacitatea, respectiv, se

indeplineasca condiliile cerute de lege pentru acte de administrare; c) dacl la scadente nu este posibil s[ se restituie bunuri

de aceeagi nature, calitate gi in aceeagi cantitate, imprumutatul este obligat sA plAteascd valoarea lor la data 9i locul unde s-

a incheiat contractul de imprumut.

25. in materia contractului de antreprizd: a) decesul beneficiarului nu determind in nicio situalie incetarea contractului de

antreprizd,; b) preful antreprizei poate consta intr-o sumd de bani sau in orice alte bunuri sau prestalii; c) in cazul in care

antreprenorul decedeazl sau devine, Iird culpa sa, incapabil de a finaliza lucrarea sau de a presta serviciul, contractul

inceteaza de drept-

26. Stabilili care dintre urmdtoarele afirmatii este adevbrati in lumina prevederilor Legii nr. 8512014: z) procedura

insolvenfei poate fi aplicati exclusiv persoanelor j uridice; b) procedura insolvenfei poate fi aplicata exclusiv persoanelor

inregistrate in registrul comertplui; c) procedura insolven,tei poate fi aplicata regiilor autonome.

27. Stabifiti care dintre urmetoarele afirmagii este adevAraE: a) termenul "profesionist" folosit in Legea nr. 8512014 are o

accepfiune speciali, diferiti de cea reglementat[ prin Codul civil; b) termenul "profesionist" folosit in Legea nr. 8512014

este iefinit de acest act normativ prin trimitere la accepliunea reglementatI prin Codul civil; c) termenul "profesionist" nu

are nicio relevan[i in Legea nr. 85/2014, aceasta aplicAndu-se oricdrei persoane care exerciti o activitate inclusi in Codul

CAEN.

28. Stabiliti care dintre urmdtoarele afirmalii este adevara6 in lumina prevederilor Legii nr. 85/2014: t) o societate

reglementate de Legea nr. 31/1990 nu poate fi supusd procedurii simplificate, aceasta fiind rezervatd entitifilor flrd
personalitate juridic[; b) deschiderea procedurii simplificate este o atribufie a administratorului judiciar, reglementate

astfel din coniiderente de celeritate; c) o societate reglementati de Legea nr. 85/2014 poate fi in insolven{d chiar;i atunci

cind activul sau este mai mare decAt pasivul.

29. Stabiliti care dintre urmetoarele afirmafii este adevdrat[ in lumina prevederilor Legii nr. 8512014: a) in caz de

insolven[i iminent6 debitorul are obligalia de solicita deschiderea procedurii insolvenfei, in forma procedurii simplificate;

b) opoziJia creditorilor cu privire la deschiderea procedurii insolveniei se judecf, de cdtre judecdtorul sindic; c) opozitia

creditorilor cu privire la deschiderea procedurii insolven[ei se judecd de citre judecitorii curfilor de apel, in considerarea

faptului cd are natura juridici a unei cii de atac.

30. Stabilili care dintre urmAtoarele afirmalii este adevara6 in lumina prevederilor Legii nr. 85/2014: a) adunarea

creditorilor are obligalia de a desemna un comitet al creditorilor format dintr-un numdr impar de creditori; b) in cazul in

care adunarea creditorilor nu desemneazd un administrator special, debitorul va intra in procedur6 simplificati; c) in cazul

in care nu se desemneazd un administrator special, debitorului i se ridicd dreptul de administrare, daci acesta nu a fost

deja ridicat.

31. Stabiliti care dintre urmitoarele afirma{ii este adeverate in lumina prevederilor Legii nr. 85/2014: a) dreptul

debitorului de administrare a averii sale inceteazl de drept la data deschiderii procedurii insolvenlei; b) dreptul

debitorului de administrare a averii sale poate fi ridicat in parte, prin hotirire a judecdtorului sindic; c) dacd debitorul nu

gi-a pierdut dreptul de administrare a averii sale, acesca poate incheia orice acte juridice in perioada suspecti.

32. Stabilili care dintre urmatoarele afirmalii este adeyArate in lumina prevederilor Legii nr. 8512014l. t) deschiderea

procedurii insolvenlei nu are niciun efect asupra termenelor de prescriplie; b) acoperirea prejudiciilor produse prin

neinscrierea potrivii legii, pe actele debitorului, a menliunii "in insolvenld", in limbile romdni, englezi 9i francezd se

realizeazA din averea debitorului, prin inscrierea crean{elor terfilor in tabelul suplimentar; c) pentru a se intocmi un tabel

suplimentar de creante cu privire la debitor trebuie si se fi deschis o proceduri de faliment, dar nu concomitent cu

deschiderea procedurii insolvenfet.
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33. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmalii este adeverati in lumina prevederilor Legii nr. 85/2014: a) din rAndul

creditorilor debitorului, pot propune un plan de reorganizare exclusiv creditorii indreptd[ifi sI solicite deschiderea
procedurii insolven{ei; b) in virtutea competentelor sale de a efectua control de oporhrnitate, judecetorul sindic va putea
modifica planul de reorganizare, in cadrul procedurii de confirmare a planului de reorganizare; c) in anumite situatii, chiar
dacl debitorul se conlormeazi intru totul planului de reorganizare, poate fi dispusi intrarea sa in faliment.

34. Stabilifi care dintre urmitoarele afirma{ii este adevirati in lumina prevederilor Legii nr. 85/2014: a) in tabelul
preliminar se inscriu toate creanfele debitorului, indiferent de data na;terii acestora; b) in tabelul preliminar nu se inscriu
crean(ele asupra debitorului, nAscute dupi deschiderea procedurii insolvenlei; c) tabelul preliminar include exclusiv acele
creante asupra debitorului av6nd un cuantum cel putin egal cu valoarea prag, scadente de cel pu{in 90 de zile.

35. Stabiliti care dintre urmdtoarele afirmatii este adevirati in lumina prevederilor Legii nr. 8512014: a) atragerea
rdspunderii pentru intrarea in insolvenli potrivit Legii nr. 8512014 vizeazA, in mod exclusiv, membrii organelor de
conducere ale debitorului; b) prin inchiderea procedurii insolvenfei, ca reguli, debitorul persoane fizicd este descdrcat de
obligafiile pe care le avea inainte de intrarea in faliment; c) odat5 cu inchiderea procedurii insolvenlei, in toate situatiile,
are loc radierea debitorului din registrul comerlului.

36. Stabilili care dintre urmhtoarele afirmatii este adevAratd in lumina prevederilor Legii nr. 3ll1990: a) in cadrul
societatilor pe acliuni este facultative convocarea adundrilor ac(ionarilor; b) intr-o societate pe actiuni este obligatorie
convocarea a cel putin unei aduniri generale extraordinare a aclionarilor pe an; c) intr-o societate pe actiuni este
obligatorie convocarea a cel pufin unei aduniri generale ordinare a aclionarilor pe an.

37. Stabilifi care dintre urmitoarele afirmalii este adevdrad in lumina prevederilor Legii nr. 3l/1990, cu privire la o
societate pe acfiuni: a) infiinfarea unei sucursale este de competenta adunarii generale ordinare a actionarilor intrucat
aceasta este abilitatA potrivit legii si adopte hotiriri privind "unitdtile societitii"; b) revocarea membrilor consiliului de
administra(ie este de competenta adundrii generale ordinare a actionarilor; c) schimbarea sistemului de administrare este
de competenta adunirii generale ordinare a acIionarilor.

38. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmatii este adeveraE in lumina prevederilor Legii nr. 3111990, cu privire la o
societate pe actiuni: a) nu sunt reglementate condi{ii de cvorum cu privire la adundrile generale ordinare ale acfionarilor;
b) condi{iile de cvorum sunt identice in privinla adundrilor generale ordinare fi extraordinare ale aclionarilor, indiferent
de numdrul convocirii; c) pentru validitatea deliberdrilor adun6rilor generale ordinare ale acJionarilor este necesare
prczent?,la prima convocare, a aclionarilor care sd de(ini cel putin o pAtrime din numdrul total de drepturi de vot.

39. Stabili{i care dintre urmdtoarele afirma[ii este adevdrati in lumina prevederilor Legii nr. 3111990, cu privire la o
societate pe actiuni: a) cvorumul de o cincime din numlrul total de drepturi de vot caracterizeazl adunirile generale
extraordinare ale aclionarilor, prima convocare; b) absenla unor cerinfc referitoare la cvorum caractcdzeaz adunlrile
generale ordinare ale ac{ionarilor, a doua convocare; c) prezenla administratorilor executivi este o condifie de cvorum ce
catacterizeazi, potrivit prevederilor exprese ale Legii nr.3l/1990, orice adunare generali a aclionarilor.

40. Stabiliti care dintre urmAtoarele afirmafii este adeverate in lumina prevederilor Legii nr. 3111990, cu privire la o
societate pe ac(iuni: a) potrivit Legii nr. 3ll1990, adoptarea hotdrArilor adun6rilor generale ordinare ale ac{ionarilor se

lace cu majoritatea voturilor exprimate; b) potrivit Legii nr. 3ll1990, adoptarea hotiririlor adundrilor generale ordinare
ale actionarilor se face cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezen{i sau reprezentati; c) Legea nr. 3ll1990 nu
permite derogeri convenlionale cu privire la majoritatea necesare pentru adoptarea hotirdrilor adundrilor generale.

41. Stabilili care dintre urmdtoarele afirmatii este adevdrata in lumina prevederilor Legii nr. 3111990, cu privire la o
societate pe acfiuni: a) orice ac(iune di dreptul la un vot in adunarea generali ordinard a actionarilor; b) existd acliuni
lipsite de dreptul de vot; c) acliunile dematerializate pot fi nominative sau la purtetor.

42. Stabiliti care dintre urmetoarele afirma[ii este adeverate in lumina prevederilor Legii nr- 3ll1990 gi interpretirilor
sale doctrinare, cu privire la o societate pe actiuni: a) hot5r6rile adunerilor generale ale actionarilor pot fi lovite exclusiv
de cauze de nulitate absolute; b) hotirdrile adundrilor generale ale actionarilor lovite de o cauzd de nulitate pot fi atacate
in justi6ie chiar din ziua adoptirii; c) pentru a produce efecte juridice, hotdrArile adundrilor generale ale actionarilor
trebuie publicate in Monitorul Oficial al RomAniei ;i menfionate in registrul acgionarilor.
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43. Stabiliti care dintre urmatoarele afirmalii este adevarate in lumina prevederilor Legii nr.31/1990, cu privire la o

societate pe actiuni: a) ca regula, votul in adunarile generale ale acfionarilor este vot secret; b) data de referintd

caracterizeazi numai acfiunile ia purtdtor; c) pentru a fi legal stabilitA, data de referinld trebuie sd fie ulterioari publicErii

convocatorului.

44. Stabilili care dintre urmitoarele afirmafii este adeveratA in lumina prevederilor Legii nr. 3ll1990, cu privire la o

societate pe acliuni: a) data de referinli are relevanla juridici in ceea ce privegte actionarii indreptalifi sd incaseze

dividende de la societate; b) calitatea de fondator al unei societiji nu poate avea nicio relevanfd cu privire la incasarea de

dividende de la societate; c) varsarea capitalului social subscris nu are nicio relevanta cu privire la distribuirea

dividendelor cdtre acfionari.

45. Stabilili care dintre urmetoarele afirmafii este adevdratd in lumina prevederilor Legii nr.3ll1990, cu privire la o

societate pe acliuni: a) dispozi[iile Codului civil referitoare la contractul de mandat nu au nicio relevanF cu privire la

obligaliile administratorilor, acestea fiind exclusiv guvemate de prevederile Legii nr.3ll1990; b) directoratul Ei consiliul

de supraveghere caracterizeazi sistemul unitar de administrare, cu delegare de atribulii; c) directorii unei societifi pe

actiuni, in sensul Legii nr. 3ll1990, sunt numai persoanele cdrora le-au fost delegate atribu[ii de conducere a socie6lii, in

conformitate cu actul normativ men[ionat.

46. Stabilili care dintre urmdtoarele afirma{ii este adevera6 in lumina prevederilor Legii nr. 3ll1990, cu privire la o

societate pe acfiuni: a) in sistemul unitar de administrare, delegarea conducerii societdlii se realizeazl' de la consiliul de

administralie la directorat; b) administratorii nu pot cumula aceastd calitate cu cea de director; c) in absenta unei stipulatii

contrare in actul constitutiv, consiliul de administraJie reprezintd societatea prin pregedintele sdu.

47. Stabiliti care dintre urmltoarele afirmalii este adeviratd in lumina prevederilor Legii nr.3lil990, cu privire la o

societate pe acfiuni: a) administratorii nu rispund niciodati pentru prejudiciile ca\zate de directori; b) administratorii nu

rispund niciodate pentru prejudiciile cauzate de personalul incadrat; c) pentru exacta indeplinire a hotdririlor adunirilor

generale, administratorii r[spund solidar fate de societate

48. Stabilili care dintre urmitoarele afirmalii este adevarata in lumina prevederilor Legii nr. 3 I/1990: a) sistemul dualist

de administrare poate caructeriza orice formi de societate, b) sistemul dualist de administrare poate caracteriza societAtile

in comanditd pe acliuni; c) in cadrul societAlilor in comanditi pe ac(iuni, asocialii comanditati rAspund pentru datoriile

societdIii.

49. Stabilili care dintre urm[toarele afirmafii este adeviratl in lumina prevederilor Codului civil: a) comitentul este acea

parte a contractului de comision care trebuie se acfioneze cu titlu profesional; b) ca reguli, in materia contractului de

iomision, forma scrisi este necesare numai pentru dovada contratului; c) contractul de comision este o varietate a

contractului de mandat cu reprezentare.

50. Stabiliti care dintre urmetoarele afirmatii este adevdratl in lumina prevederilor Codului civil: a) daci te4ul cu care a

fost incheiat un contract, in executarea unui contract de comision, nu iqi indeplineqte obligafiile, atunci comitentul nu

datorcazi comisionul cf,tre comisionar; b) vAnzarea pe credit este interzisI in cazul contractului de comision, o clauzi de

autorizare a comisionarului sd vAnd[ pe credit fiind considerati nescrisd; c) in cazul in care comisionarul nu il inqtiin]eazi

pe comitent cu privire la persoana cumperetorului gi termenul de plati acordat, Codul civil prezumi c[ operatiunea s-a

ficut pe bani gata, proba contrard nefiind admisE.
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INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

L Pcntru marcare folosili numai culoarea negrul
2. Citi[i cu atcnlie enun;ul qi variantele de raspuns, la fiecare intrebare fiind
corccu o singura yarianti de r.ispuns. Umpl€li cercul corespunzetor variantei
de raspuns pc care o consideragi corccta. Vcrificali cu aten[ie imprimarca corectd a foii de rZspuns -

Rispunsul corect Ia fiecare intrebare este cvrluat cu 2 punct€.
Rlspunsurile grefit€ sau marcate incorect nu se puncteazi.
3. Umplerea unui cerc trebuie si fie complet5.
Orice alt mod de marcare duce la anularea rdspunsului la subiectul respectrv.
Modalitatile de marcare corectl:
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Exemple de marcare incorecti:
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