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TESTE GRILĂ M

Drept civil. Actul juridic civil.
Prescripţia extinctivă
1. Actul juridic:
a este manifestarea de voință făcută cu intenția de a
produce anumite efecte juridice civile, adică numai de a
naşte sau stinge un raport juridic civil concret;
b este manifestarea de voință exprimată fără intenția
de a produce efecte juridice, dar care efecte se produc în
puterea legii;
c poate avea atât sensul de negotium iuris, cât şi cel de
instrumentum probationis.
2. În esenţă, actul juridic bilateral:
a reprezintă acordul de voință a cel mult două per‐
soane;
b este caracterizat prin aceea că obligațiile celor două
părți contractante sunt reciproce şi interdependente;
c implică exprimarea voinței a două părți pentru a fi
încheiat valabil.
3. Contractul de donaţie este:
a un contract bilateral;
b un act unilateral;
c un act bilateral.

4. Actul confirmativ este:
a un act abdicativ, constitutiv, unilateral;
b un act unilateral, declarativ, abdicativ;
c un act unilateral, recognitiv, abdicativ.
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5. Darul manual este:
a un act consensual;
b un act de administrare;
c un act real.

6. Culegerea fructelor este:
a un act declarativ;
b un act de administrare;
c un act aleatoriu.

7. Ipoteca convenţională este:
a un act solemn;
b un act real;
c un act accesoriu.

8. Fac parte din categoria actelor translative:
a cesiunea de creanță;
b convenția de partaj;
c convenția prin care se intituie o garanție reală mo‐
biliară.

9. În actele juridice aleatorii:
a există şanse de câştig şi de pierdere pentru toate păr‐
țile actului juridic respectiv, şanse ce sunt evaluabile în
momentul încheierii actului juridic;
b toate părțile urmăresc să realizeze un câştig şi să
evite suportarea unei pierderi;
c incertitudinea poate fi unilaterală, bilaterală sau
multilaterală.
10. Mandatul gratuit este:
a un act dezinteresat;
b un act comutativ;
c o liberalitate.
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11. Actele cu titlu gratuit prin care dispunătorul îşi
micşorează patrimoniul cu folosul patrimonial pro
curat gratificatului poartă denumirea de:
a acte cu titlu oneros;
b liberalități;
c acte comutative.

12. Sunt acte comutative:
a acele acte juridice cu titlu oneros în care părțile
cunosc sau pot să cunoască din chiar momentul încheierii
lor existența şi întinderea obligațiilor ce le revin;
b acele acte juridice în care părțile au în vedere posi‐
bilitatea unui câştig şi riscul unei pierderi;
c contractul de vânzare cumpărare, contractul de loca‐
țiune, contractul de antrepriză, contractul de donație etc.
13. Problema resciziunii pentru leziune se poate
pune:
a numai în cazul actelor comutative;
b numai în cazul actelor aleatorii;
c atât în cazul actelor comutative, cât şi în cazul actelor
aleatorii.

14. Calitatea de avândcauză:
a o are numai dobânditorul unui drept printr‐un act
translativ sau constitutiv;
b o poate avea partea dintr‐un act declarativ;
c o poate avea partea dintr‐un act translativ, consti‐
tutiv sau declarativ.

15. Actele juridice translative:
a ca şi actele juridice constitutive, produc efecte numai
pentru viitor;
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b ca şi actele juridice declarative, produc efecte şi
pentru trecut;
c constituie, potrivit Codului civil, singura specie de act
juridic civil ce poate valora just titlu pentru uzucapiunea
prescurtată.

16. Sunt supuse rezoluţiunii sau, după caz, re
zilierii:
a actele juridice declarative;
b numai actele juridice translative şi constitutive, dacă
sunt contracte bilaterale;
c atât actele juridice declarative, cât şi cele translative
sau constitutive.

17. Sunt considerate acte de conservare:
a întreruperea unei prescripții, înscrierea unei ipoteci,
asigurarea unui bun;
b înscrierea unui privilegiu, culegerea fructelor, consti‐
tuirea dreptului de superficie;
c somația, înscrierea unui privilegiu, întreruperea unei
prescripții.
18. Actele de administrare pot fi încheiate:
a întotdeauna de minorul cu capacitate de exercițiu
restrânsă;
b de minorul cu capacitate de exercițiu restrânsă, dar
numai cu încuviințarea prealabilă a ocrotitorului legal, în
măsura în care actele nu sunt lezionare;
c de reprezentantul legal al celui incapabil, fără a fi
necesară încuviințarea prealabilă a autorității tutelare.

19. Actele de dispoziţie mărunte, cu caracter curent:
a pot fi încheiate personal şi singur de minorul lipsit de
capacitate de exercițiu;
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b nu pot fi încheiate personal şi singur de persoana
lipsită de capacitate de exercițiu;
c pot fi încheiate personal şi singur numai de per‐
soanele ce au capacitate de exercițiu restrânsă sau deplină,
după caz.

20. Actele de administrare:
a pot fi considerate întotdeauna acte de acceptare ta‐
cită a moştenirii;
b pot fi considerate acte de acceptare tacită a moşte‐
nirii, dacă nu au caracter urgent şi angajează viitorul;
c nu pot fi considerate niciodată acte de acceptare
tacită a moştenirii.

21. Sunt cuprinse în categoria actelor de dispoziţie:
a acceptarea pură şi simplă a unei moşteniri, cu privire
la care activul depăşeşte considerabil pasivul;
b încasarea dobânzilor sumelor exigibile;
c culegerea fructelor dobândite prin cultură.

22. Constituie acte juridice solemne:
a contractul de vânzare cumpărare având ca obiect un
teren sau construcție;
b testamentul;
c donația.

23. Constituie acte juridice reale:
a atât împrumutul de folosință, cât şi împrumutul de
consumație;
b gajul fără deposedare;
c depozitul.
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24. Testamentul este un act juridic:
a unilateral, consensual, mortis causa;
b strict personal, numit, solemn;
c cauzal, subiectiv, real.

25. Actele juridice pentru cauză de moarte:
a sunt întocmite în considerarea morții, în sensul că îşi
produc efectele până la data morții autorului;
b sunt acte juridice solemne şi tipice numite ;
c sunt supuse, în general, unor condiții mai puțin
restrictive în ceea ce priveşte capacitatea de a dispune, față
de actele juridice între vii.

26. Intră în categoria actelor juridice incompatibile
cu modalităţile:
a contractul de rentă viageră, contractul de împrumut,
contractul de întreținere;
b acceptarea sau renunțarea la o moştenire, căsătoria,
adopția;
c acceptarea unei moşteniri, contractul de donație cu
sarcină, contractul de asigurare.
27. Intră în categoria actelor juridice inseparabile
de modalităţi:
a contractul de vânzare cumpărare, donația, mandatul;
b contractul de rentă viageră, donația cu sarcină,
contractul de întreținere;
c contractul de împrumut, contractul de întreținere,
tranzacția.

28. Nu sunt întrunite condiţiile de valabilitate ale
actului juridic civil dacă:
a lipseşte discernământul la momentul încheierii
actului;
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b este încălcată forma cerută pentru probarea actului;
c nu este respectată forma cerută ad solemnitatem.

29. Capacitatea de a încheia acte juridice civile:
a este înlăturată de plano dacă persoana în cauză nu
are discernământ;
b îşi poate găsi izvorul în lege sau voința părților;
c spre deosebire de discernământ, este o stare de
drept.
30. Capacitatea de a încheia actul juridic civil:
a o condiție de fond, esențială şi de eficacitate a actului
juridic civil;
b reuneşte în structura sa o parte a capacității de exer‐
cițiu a persoanei;
c reuneşte în structura sa o parte din capacitatea de fo‐
losință a persoanei, plus capacitatea de exercițiu a acesteia.

31. Sancţiunea ce intervine în cazul lipsei discer
nământului la momentul încheierii actului juridic civil
este:
a nulitatea absolută;
b nulitatea relativă;
c inopozabilitatea.

32. Consimţământul:
a este un element component al voinței juridice în
dreptul civil;
b reprezintă o condiție de fond, esențială, de eficacitate
şi generală a actului juridic civil;
c fiind prevăzut de către lege, este o stare de drept.
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33. Pentru a fi îndeplinite cerinţele de valabilitate a
consimţământului:
a nu este necesar ca acesta să fie exteriorizat, întrucât
manifestarea de voință poate fi şi tacită;
b acesta trebuie să provină de la o persoană ce are
capacitate de exercițiu;
c acesta trebuie să fie exprimat cu intenția de a pro‐
duce efecte juridice.

34. Principiul autonomiei de voinţă:
a exprimă ideea potrivit căreia subiectele de drept civil
pot încheia orice fel de act juridic numit sau nenumit, dacă
există un acord de voință în acest sens;
b poate fi limitat, în anumite situații, şi de morală;
c este limitat şi prin norme imperative ce nu sunt de
ordine publică, care dacă sunt încălcate determină nulitatea
absolută sau relativă a actului respectiv.

35. Principiul voinţei reale:
a acordă întâietate voinței declarate, satisfăcând astfel
securitatea dinamică a circuitului civil;
b nu se aplică în caz de simulație față de terții de
bună‐credință;
c este consacrat expres de Codul civil.

36. Condiţia exteriorizării consimţământului este
îndeplinită:
a când manifestarea de voință este realizată prin
gesturi concludente;
b numai atunci când manifestarea de voință este
expresă;
c când manifestarea de voință este exteriorizată verbal.

