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Veronica Stoica  
 
 Studii: A absolvit Facultatea de drept din cadrul Universităţii Bucureşti în anul 1989, 

precum şi unele cursuri postuniversitare din domeniul dreptului privat. Este doctor în drept din 
anul 1999, obţinând titlul  la Facultatea de drept din cadrul Universităţii Bucureşti, avându-l 
conducător de doctorat pe profesorul universitar doctor Francisc Deak, una dintre cele mai 
importante personalităţi ale ştiinţei juridice din România. 

 Activitate didactică: De la absolvirea facultăţii şi-a desfăşurat activitatea didactică în mod 
neîntrerupt în învăţământul superior juridic, parcurgând toate treptele ierarhiei universitare, de la 
preparator universitar, la profesor universitar. Este  conducător de doctorat din anul 2015. 

 Activitate profesională: Îşi desfăşoară  activitatea didactică la Academia de Poliţie  
„Alexandru Ioan Cuza” , în calitate de profesor universitar, susţinând  cursuri şi seminarii la 
disciplina: „Drept civil Contracte  speciale şi dreptul la moştenire”, precum şi la alte universităţi 
particulare. 

 Lucrări publicate: A elaborat şi a publicat peste 25 de cursuri şi monografii şi peste 100 de 
articole, studii, comentarii, comunicări ştiinţifice etc. în domeniul dreptului privat (Moştenirea legală în 
reglementarea Noului Cod civil  - 2012, Dreptul la moştenire - 2009, Drept civil. Contracte speciale - 
2008, Drept civil, Moştenirea legală şi testamentară - 2005, Soţul supravieţuitor moştenitor legal şi 
testamentar - 2004, etc). 

  
 
Laurenţiu Dragu 
 
 Studii: A absolvit Facultatea de drept din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan 

Cuza” Bucureşti în anul 2001, precum şi unele cursuri postuniversitare din domeniul dreptului 
privat. Este doctor în drept din anul 2010, obţinând titlul  la Facultatea de drept din cadrul 
Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”. 

 Activitate didactică: De la absolvirea facultăţii şi-a desfăşurat activitatea didactică în mod 
neîntrerupt în învăţământul superior juridic, în cadrul Academiei de Poliţie  „Alexandru Ioan 
Cuza”, în calitate de lector universitar, susţinând  cursuri şi seminarii la disciplinele: „Drept civil. 
Partea generală. Persoanele” şi  „Drept civil. Contracte  speciale. Dreptul la moştenire”. 

 Lucrări publicate: A elaborat cursuri, monografii, articole, studii, comentarii în domeniul 
dreptului privat, cu precădere al dreptului civil. 

 
 
Cornel Fălcuşan  
 
 Studii: A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti, precum şi cursuri 

postuniversitare din domeniul dreptului privat. 
 Activitate didactică: Şi-a desfăşurat activitatea didactică în cadrul Academiei de Poliţie 

„Alexandru Ioan Cuza”, în calitate de lector universitar la disciplinele: „Drept civil. Contracte  
speciale şi dreptul la moştenire” şi „Dreptul familiei”. 

 Lucrări publicate: A publicat studii, comentarii, articole în domeniul dreptului civil. 
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ARGUMENT 

 
Testele-grilă sunt concepute, având la bază bibliografia existentă în tematica de 

promovare atât a examenelor de licenţă, cât şi a altor examene sau concursuri pentru 
ocuparea unor funcţii juridice din cadrul sistemului judiciar. Lucrarea cuprinde peste 2000 
de teste din materia dreptului civil, disciplină cu un volum mare de informaţii şi reguli, dar 
fără de care nu se poate realiza formarea profesională a viitorilor jurişti. 

Lucrarea nu este concepută cu pretenţia epuizării testelor-grilă care pot fi formulate 
din problematica existentă, dar reprezintă o încercare a noastră de a veni în sprijinul celor 
care doresc să îmbrăţişeze una dintre profesiile juridice, pe care absolvirea studiilor 
universitare de drept o conferă. Cele peste 2000 de teste-grilă din materia dreptului civil au 
la bază noile reglementări cuprinse în Codul civil şi în legislaţia cu incidenţă în domeniu. 

 Ideea revizuirii, în conformitate cu noua legislaţie în domeniu, a adăugirii şi 
completării acestor teste-grilă a fost ca, în măsura în care este posibil, lucrarea să constituie 
un instrument util de lucru pentru toţi studenţii şi absolvenţii facultăţilor de drept şi să 
reprezinte un ajutor semnificativ pentru promovarea examenelor pe care le vor susţine, în 
vederea îmbrăţişării unei cariere juridice de succes.  

 Testele-grilă formulate angrenează gândirea, logica, ne ajută să realizăm conexiuni, 
dar în acelaşi timp necesită un studiu individual intens care cu siguranţă va conduce la 
dobândirea succesului. 

 
 Autorii 
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I. PARTEA GENERALĂ1 

Aplicarea legii civile. Raportul juridic civil teoria actului juridic 
civil. Prescripţia extinctivă 

1. Actul juridic strict personal: 
a) în principiu, poate fi încheiat numai de persoane fizice; 
b) îşi produce efectele necondiţionat de moartea autorului; 
c) nu este susceptibil de a fi încheiat prin reprezentare. 
 
2. Actul juridic condiţie: 
a) are un conţinut care este predeterminat de lege; 
b) are un conţinut stabilit prin voinţa părţilor; 
c) este acel act în care părţile îşi exprimă voinţa cu privire la naşterea lui. 
  
3. În categoria actelor juridice condiţie şi strict personale intră: 
a) recunoaşterea unui copil; 
b) adopţia; 
c) contractul de întreţinere încheiat în considerarea persoanei. 
 
4. În cazul actelor nenumite se aplică: 
a) normele care reglementează materia obligaţiilor; 
b) normele actului înrudit cu actul nenumit; 
c) numai regulile prevăzute de părţi. 
  
5. Actele juridice mortis causa: 
a) sunt atât actele numite, cât şi nenumite; 
b) sunt acte solemne; 
c) reprezintă majoritatea actelor juridice. 
 
6. Intră în categoria actelor juridice cu executare în timp: 
a) contractul de societate; 
b) contractul de schimb; 
c) contractul de arendare. 
 
7. Intervine nulitatea relativă a actului juridic în cazul: 
a) erorii, viciu de consimţământ; 
b) nerespectării formei ad probationem; 
c) încălcării oricărei prevederi legale referitoare la capacitatea civilă. 

                                                            
1 Testele-grilă pot avea unul sau două răspunsuri corecte. 
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8. Cauza actului juridic e falsă: 
a) dacă există eroare asupra motivului determinant; 
b) în cazul lipsei discernământului; 
c) dacă lipseşte scopul imediat într-un act juridic nenumit. 
 
9. În funcţie de întinderea efectelor, nulităţile se clasifică în: 
a) nulităţi totale şi parţiale; 
b) nulităţi absolute şi relative; 
c) nulităţi de drept şi judiciare. 
 
10. În cazul condiţiei suspensive, pendente conditione: 
a) obligaţia nu se poate stinge prin compensaţie; 
b) creditorul nu e îndreptăţit să înstrăineze dreptul său; 
c) dacă debitorul nu plăteşte, atunci el nu e îndreptăţit să solicite restituirea plăţii. 
  
11. Forma ad validitatem: 
a) este incompatibilă cu manifestarea tacită de voinţă; 
b) constă, în toate cazurile, în întocmirea unui înscris autentic; 
c) este necesară, printre altele, în cazul contractului de sponsorizare. 
 
12. Până la împlinirea termenului suspensiv stipulat în favoarea ambelor părţi: 
a) creditorul nu îl poate obliga pe debitor să plătească; 
b) creditorul nu este îndreptăţit să ia măsuri conservatorii asupra patrimoniului debitorului; 
c) nu se transferă dreptul de proprietate asupra bunului individual determinat, afară de 

cazul în care părţile au prevăzut contrariul. 
 
13. Scopul imediat constă în: 
a) prefigurarea remiterii lucrului şi intenţia de a procura gratuit un folos în cazul con-

tractului de comodat; 
b) prefigurarea contraprestaţiei în cazul contractului unilateral; 
c) prefigurarea şansei unui câştig sau riscului unei pierderi în actele juridice comutative. 
  
14. Capacitatea deplină de exerciţiu începe la împlinirea vârstei de: 
a) 14 ani; 
b) 18 ani; 
c) 16 ani. 
 
15. În cazul capacităţii depline de exerciţiu, aceasta: 
a) se dobândeşte numai la împlinirea vârstei de 18 ani; 
b) încetează prin anularea căsătoriei, în cazul celei putative, chiar dacă minorul a fost de 

bună-credinţă; 
c) poate fi dobândită de minor, la împlinirea vârstei de 16 ani, pentru motive temeinice. 
 
16. Este obligatorie respectarea formei autentice ad validitatem pentru: 
a) testament şi vânzarea de bunuri mobile; 
b) donaţie şi convenţie matrimonială; 
c) contractul de împrumut cu dobândă şi contractul de arendare. 
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17. Nu se poate încheia prin mandatar: 
a) testamentul; 
b) darul manual; 
c) donaţia. 
 
18. Actul juridic unilateral: 
a) este rezultatul clasificării actelor juridice după numărul părţilor; 
b) nu e supus niciodată comunicării către cealaltă parte; 
c) e rezultatul clasificării după conţinutul actului. 
 
19. Eroarea asupra persoanei se sancţionează cu nulitate când: 
a) cade asupra obiectului şi naturii actului; 
b) deşi este neesenţială, se referă la persoana cocontractantului, obiectul şi natura actului; 
c) actul e încheiat în considerarea calităţii persoanei cocontractante. 
 
20. Consimţământul este o condiţie: 
a) specială a actului juridic prin care înţelegem exteriorizarea hotărârii de a încheia un act 

juridic civil; 
b) de formă a actului juridic prin care exteriorizarea hotărârii de a încheia un act juridic 

trebuie să îmbrace o anumită formă cerută de lege; 
c) de fond, generală, de validitate a actului juridic prin care se înţelege exteriorizarea 

hotărârii de a încheia un act juridic civil. 
 
21. Dobândeşte capacitate de exerciţiu anticipată, minorul: 
a) prin încheierea căsătoriei; 
b) care a împlinit vârsta de 16 ani, dacă i se recunoaşte capacitatea de exerciţiu de către 

instanţa de tutelă; 
c) care a împlinit vârsta de 14 ani, dacă i se recunoaşte capacitatea de exerciţiu de către 

instanţa de tutelă. 
 
22. Capacitatea de folosinţă a persoanei fizice: 
a) presupune că nicio persoană nu poate fi limitată sau îngrădită în capacitatea de folosinţă, 

decât în cazul şi condiţiile prevăzute de lege; 
b) nu poate face obiectul unor acte juridice de renunţare sau înstrăinare, nici în tot, nici în 

parte;  
c) este recunoscută tuturor persoanelor fizice. 
 
23. Obiectul actului juridic reprezintă: 
a) acţiunile şi inacţiunile la care sunt îndreptate sau ţinute părţile; 
b) o condiţie de fond esenţială de valabilitate şi generală; 
c) prestaţia la care se obligă debitorul. 
 
24. Obiectul contractului de vânzare îl reprezintă: 
a) lucrul vândut şi preţul plătit;  
b) transmiterea unui drept patrimonial de o parte în schimbul plăţii unui preţ de către 

cealaltă parte; 
c) prestaţia la care se obligă vânzătorul sau cumpărătorul. 
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25. Obiectul contractului trebuie să fie: 
a) determinat şi licit, sub sancţiunea nulităţii absolute; 
b) determinat sau cel puţin determinabil, sub sancţiunea nulităţii absolute; 
c) licit şi moral, după cum prevede legea. 
 
26. Pot face obiectul unei prestaţii contractuale: 
a) acele bunuri care pot fi dobândite prin acte juridice civile; 
b) atât bunurile care pot circula neîngrădit, cât şi cele care circulă în condiţii restrictive; 
c) succesiunile viitoare. 
 
27. Pot forma obiectul prestaţiei contractuale: 
a) numai bunurile individual determinate; 
b) dacă prin lege nu se prevede altfel, bunurile care aparţin unui terţ; 
c) numai bunurile care există în momentul încheierii contractului. 
 
28. Creditorii chirografari: 
a) au o garanţie reală în vederea realizării creanţei pe care o au împotriva debitorului; 
b) au un drept de gaj general numai asupra bunurilor prezente ale debitorului lor; 
c) suportă influenţa actelor juridice patrimoniale care se încheie între debitor şi terţi. 
 
29. În categoria succesorilor cu titlu universal intră: 
a) legatarul care are chemare la întreaga masa succesorală; 
b) legatarii care au chemare la o cotă-parte din moştenire; 
c) legatarii care au chemare la unul sau mai multe bunuri individual determinate. 
 
30. Constituie excepţie de la principiul relativităţii actului juridic: 
a) situaţia în care o persoană cheamă în judecată o altă persoană cu care nu se află în 

raporturi juridice; 
b) denunţarea de către locatar a contractului de închiriere a locuinţei, înainte de împlinirea 

termenului; 
c) revocarea de către stipulant a stipulaţiei pentru altul cât timp acceptarea beneficiarului 

nu a ajuns la promitent. 
 
31. Sunt excepţii de la principiul relativităţii actului juridic civil: 
a) moratoriu legal; 
b) acţiunea directă împotriva persoanei pe care mandatarul şi-a substituit-o; 
c) revocarea renunţării la moştenire. 
 
32. Avândul-cauză este persoana care: 
a) nu profită de încheierea unui act juridic; 
b) nu participă la încheierea unui act juridic, dar totuşi profită de efectele pe care le 

produce; 
c) încheie actul juridic şi profită de efectele acestuia. 


