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Nume  ____________________________________    Prenume _____________________________ Gr./ID 

______   

Cerință: Identificați cât mai multe probleme juridice de drept comercial evidențiate în speță. Explicați succint care este tratamentul juridic al fiecărei 
probleme. Fiecare problemă sesizată și analizată integral, la nivelul blocurilor grupate orientativ în barem, poate valora maxim 1 punct, acesta acordându-se 
integral sau parțial, în funcție de calitatea și conținutul argumentării și de corectitudinea soluției propuse. Blocurile de răspunsuri grupate în barem nu au toate 
valoare egală. 

Este interzisă utilizarea oricăror surse de informare în timpul examenului. 
Este interzisă colaborarea și orice formă de comunicare cu colegii în timpul examenului. 
Se acordă un punct din oficiu. 
Timp de lucru: 60 minute. 
 

 

A (născut în 1.12.2000) se autorizează ca Persoană Fizică Autorizată (PFA) în temeiul OUG 
nr. 44/2008 să desfășoare o activitate descrisă de un cod CAEN în 1.03.2022. Ulterior unui control, i se 
explică că activitatea pe care o desfășoară este complexă și nu poate fi descrisă de un singur cod CAEN, 
iar acesta mai adaugă 3 coduri pentru extinderea autorizației. Apoi, întrucât începe o activitate paralelă, 
mai adaugă încă 4 coduri CAEN. Fiind depășit de volumul de muncă, A își angajează mai întâi fratele B 
(născut în 1.12.2005) cu contract individual de muncă, apoi doi vecini C și D și apoi pe sine. B, 
dobândind experiență, se autorizează și devine Întreprindere Individuală (ÎI) cu aceleași coduri 
CAEN ca și fratele său. Mai mult, îl angajează la rândul său pe C și D, pe fratele său A și pe părinții săi E 
și F. Întrucât și activitatea lui B se desfășoară în condiții optime, aceștia decid să înființeze și o 
Întreprindere familială (ÎF) între A, B, C și E în care A să fie reprezentant al acestora. ÎF angajează 
la rândul său pe D și F. 

Pentru desfășurarea unor operațiuni mai profitabile, dar mai riscante, membrii ÎF decid 
înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic – întreprinderea familială. Astfel, se 
naște Alfa SRL cu asociat unic ÎF (ABCE), având o singură parte socială în valoare de 1 leu. 
Administrator unic și plenipotențiar al Alfa SRL este A. Alfa SRL și ÎF decid înființarea unei structuri 
și mai complexe – Beta SA. Beta SA emite 2 acțiuni, în valoare de 40000lei fiecare. Administrator al 
Beta SA este Alfa SRL. 

Beta SA încheie acel contract profitabil dar riscant, A semnând contractul în numele acesteia. 
Lucrurile se precipită rapid din cauze diverse (pandemie, război, criza semiconductoarelor, prăbușirea 
criptomonedelor etc.), iar Beta SA devine debitoare cu o sumă importantă de 1000000 lei, pe care nu îi 
poate plăti la scadență (și nici după scadență, neavând asemenea active). Creditorii află, în urma 
diligențelor efectuate că doar A este solvabil, având o avere care depășește cu siguranță debitul Beta SA. 

Creditorii se îndreaptă cu acțiune în răspundere contractuală împotriva Beta SA și, în solidar, în 
garanție, împotriva Alfa SRL, ÎI (ABCE) și A.  

A se apără, arătând că nu poate avea calitate procesuală activă în acest dosar, întrucât a semnat 
contractul în calitatea sa de administrator al Beta SA și nicidecum în nume propriu. Beta SA este 
entitate cu răspundere limitată la aportul acționarilor, astfel încât aceștia ar putea fi obligați la cel mult 
40 000 lei fiecare și nicidecum la 1000000lei. Alfa SRL este acționar Beta SA și nu a semnat 
contractul în nume propriu, fiind un terț față de acesta. La fel și ÎI (ABCE), care nici măcar nu are 
personalitate juridică. A nu are nici o calitate proprie în dosar, el acționând în temeiul hotărârii unanime 
a AGA Beta SA, în calitate de administrator atunci când a semnat contractul. Creditorii nu pot atrage 
direct răspunderea contractuală a Beta SA, trebuind să atace, mai întâi hotărârea AGA, iar această 
acțiune este prescrisă, trecând mai mult de 15 zile de la publicarea acesteia în RC și M.Of.   
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Barem 

1. Conform OUG nr. 44/2008, o PFA se poate autoriza cu maxim 5 clase (structuri ce conțin mai mult de un cod) 
CAEN. 

Art. 16 OUG 44/2008 
(1)PFA poate avea în obiectul de activitate cel mult 5 clase de activităţi prevăzute de codul CAEN. 
 
Criterii pentru Clase CAEN Criteriile privind maniera în care sunt grupate activităţile în cadrul întreprinderilor ocupă locul 
central în definirea claselor (nivel de 4 cifre). Practic, clasele permit în majoritatea cazurilor caracterizarea sectorului economic 
al unităţilor de producţie sau al întreprinderilor în funcţie de tipul de activitate, iar din alt punct de vedere, toate unităţile 
clasificate într-o clasă sunt asemănătoare în privinţa tipului de activitate exercitată. 
Clasele CAEN Rev. 2 sunt definite astfel încât să fie îndeplinite cât mai bine următoarele două condiţii: 
(i) categoria de produse şi servicii care caracterizează o clasă dată să reprezinte marea masă a producţiei unităţilor clasificate în 
acea clasă; 
(ii) o clasă să conţină unităţile care produc cea mai mare parte din categoria de mărfuri şi servicii ce o caracterizează. 
 
 
Prin urmare, această PFA poate avea mai mult de 5 coduri CAEN, cu condiția să nu fie în mai mult de 5 clase CAEN. Oricum, 
legea nu prevede nici o sancțiune pentru depășirea numărului de clase CAEN … 

2. O PFA poate angaja maxim 3 terți. Lucru respecta în speță, angajații fiind B,C,D. Chiar dacă B este minor, el poate 
fi angajat cu CIM la vârsta pe care o are, respectând prevederile codului muncii. 

Art. 17 
(1)PFA poate desfăşura activităţile pentru care este autorizată, singură sau împreună cu cel mult 3 persoane, angajate 

de aceasta, în calitate de angajator, cu contract individual de muncă, încheiat şi înregistrat în condiţiile legii. 

O PFA nu se poate angaja pe sine cu CIM, ea având deja calitatea de „self employment” (auto-angajat). 

Art. 18  

Persoana fizică ce desfăşoară activităţi economice ca PFA este asigurată în sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale şi are dreptul de a fi asigurată în sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi al asigurărilor pentru şomaj, în 
condiţiile prevăzute de lege. 

3. B nu poate să se autorizeze ca și ÎI întrucât nu are capacitate deplină de exercițiu, neavând 18 ani împliniți. De aici 
și o serie de consecințe în cascadă, nu poate fi angajator, prin urmare nu poate angaja pe nimeni, dar dacă am face 
abstracție de acest fapt, angajările ar fi fost posibile (8 salariați terți). A poate conform legii sa fie salariat la un  terț 
(ÎI B) și simultan PFA. 

4. Cei care sunt deja PFA sau ÎI pot înființa o ÎF, cu condiția să fie membri ai aceleiași familii. În speță, avem 4 
membri ai ÎF din care 3 membri de familie și un terț (vecin). A ar putea fi reprezentant, având peste 18 ani, B poate 
fi membru având peste 16 ani, dar nu poate fi reprezentant... Întreprinderea familială nu poate avea nici un angajat 
terț. 

Art. 28 (4)Întreprinderea familială nu poate angaja terţe persoane cu contract de muncă. 

5. ÎF poate înființa o SRL cu asociat unic. Chiar dacă legea nu prevede expres, se poate imagina ipoteza în care SRL 
are o singură parte socială (un asociat), iar aceasta să fie de 1 leu (nu există limite pentru capital minim sau 
valoarea minimă a unei părți sociale). În ipoteza în care SRL ar deveni pluripersonal, evident, vor apărea mai 
multe părți sociale (cel puțin câți asociați sunt), acestea trebuind să fie perfect egale între ele. 

6. A poate fi administrator unic și plenipotențiar al Alfa SA (cumulând celelalte calități pe care le mai are, salariat al 
lui ÎI B, PFA, reprezentant și membru în ÎF ABCE). 

7. Alfa SRL și ÎF pot înființa BETA SA, chiar emițând doar acțiuni, perfect egale între ele, doar că valoarea nominală a 
acestora este insuficientă, K soc minim fiind de 90 000 lei, acțiunea urmând să fie de minim 45 000 lei. Alfa SRL 
poate fi administrator al Beta SA, dar trebuie să desemneze o persoană fizică (tot A, din câte rezultă din speță). 
Acest lucru este posibil din punct de vedere legal. 
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8. Veil piercing theory sau alter ego doctrine. Teoretic, acțiunea creditorilor se poate fundamenta pe această teorie – 
abuz de personalitate juridică (cu sediul materiei în art. 192 alin. (2) C.civ. și art. 237 ind. 1 alin. (3) din Legea nr. 
31/1990), dacă pot proba abuzul de personalitate juridică în speță. 

9. Tehnic vorbind, apărările lui A sunt exacte și pertinente, el nu ar trebui să aibă calitate procesuală pasivă, el 
acționând în calitate de adminsitrator (organ al societății), iar actul administratorului este actul societății însăși. 
Dar, se poate urmări un șir neîntrerupt de legături juridice care coboară până la patrimoniul lui A (A este membru 
în ÎF, care deține SRl, ambele formând SA – paravane menite să țină patrimoniul lui A la distanță de creditori ...).  

10. Beta SA este o entitate cu răspundere limitata, dar este falsa idea ca acționarii pot fi obligați sa mai aducă încă o 
data 40 000 lei, in loc de 1000000 lei. Acționarii răspund în limita aportului subscris – adică 40.000 lei 

11. Este irelevant dacă administratorul a semnat contractul cu hAGA sau fără. HAGA este o chestiune internă și se 
impune doar atunci când legiuitorul o pretinde în mod expres. 

12. Terții pot ataca hAGA dacă este lovită de nulitate absolută (acțiune imprescriptibilă). Pentru angajarea răspunderii 
contractuale ei nu trebuie să atace hAGA care ar fi stat ipotetic la baza semnării contractului. 


