
CAPITOLUL I. DREPT CIVIL 

Secţiunea I. Partea generală şi persoanele 

§ 1. TESTE GRILĂ

1. În cazul solidarităţii active: 
a) fiecare creditor este îndreptăţit să solicite 
debitorului plata întregii datorii; 

b) fiecare creditor este îndreptăţit să pretindă 
de la debitor numai partea sa; 

c) debitorul ce a plătit întreaga datorie unuia 
dintre creditori nu este liberat şi faţă de cei-
lalţi creditori. 

 

2. Dreptul real i dreptul de creanţă se 
aseamănă, printre altele, prin aceea că: 
a) au determinate atât subiectul activ, cât şi 
subiectul pasiv; 

b) sunt evaluabile pecuniar; 

c) sunt însoţite de prerogativa preferinţei. 

 

3. Obligaţiile scriptae in rem: 
a) sunt îndatoririle ce revin deţinătorilor anu-
mitor lucruri, în considerarea importanţei lor 
deosebite; 

b) sunt obligaţiile corelative drepturilor reale; 

c) se mai numesc obligaţii opozabile şi terţi-
lor. 

 

4. Constituie o obligaţie de mijloace: 
a) obligaţia pe care şi-o asumă medicul de a 
depune toată priceperea sa în tratarea pa-
cientului; 

b) obligaţia de a câştiga un anumit proces, 
asumată de avocat faţă de clientul său; 

c) obligaţia de a preda un anumit lucru. 

 
5. După cum pot fi înlocuite sau nu în 
executarea unei obligaţii, fără a afecta va-
labilitatea plăţii, bunurile se clasifică în: 
a) divizibile şi indivizibile; 

b) frugifere şi nefrugifere; 

c) fungibile şi nefungibile. 

6. După scopul urmărit la încheierea lor, 
actele juridice se clasifică în: 
a) acte juridice cauzale şi acte juridice ab-
stracte; 

b) acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice 
cu titlu gratuit; 

c) patrimoniale şi nepatrimoniale. 

 

7. Este vorba de un viciu de consimţă-
mânt în cazul în care: 
a) manifestarea de voinţă este exprimată fă-
ră intenţia de a produce efecte; 

b) o parte crede că încheie un anumit act ju-
ridic, iar cealaltă parte crede că încheie un 
alt act juridic; 

c) temerea insuflată uneia dintre părţile con-
tractante, care o determină să încheie con-
tractul, este considerabilă şi prezentă, dar 
priveşte un rău viitor. 

 

8. În materia violenţei, ca viciu de con-
simţământ: 
a) sancţiunea care intervine este nulitatea 
absolută a actului juridic; 

b) ameninţarea trebuie să provină de la co-
contractant; 

c) temerea insuflată celui ameninţat trebuie 
să fie considerabilă şi actuală. 

9. Indivizibilitatea: 
a) este o formă de proprietate comună; 

b) izvorăşte fie din lege, fie din natura obiec-
tului obligaţiei; 

c) se transmite şi succesorilor. 

 

10. Este vorba de un drept real accesoriu 
în cazul: 
a) dreptului ce izvorăşte din fideiusiune; 
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b) dreptului de gaj; 

c) dreptului de servitute. 

 

11. Prerogativa urmăririi: 
a) constă în posibilitatea titularului oricărui 
drept patrimonial de a urmări bunul în mâi-
nile oricărei persoane l-ar deţine; 

b) constă în posibilitatea titularului unui drept 
real de a fi satisfăcut cu prioritate faţă de ti-
tularii altor drepturi; 

c) este specifică numai drepturilor reale, nu 
şi drepturilor de creanţă. 

 

12. Obligaţia reală: 
a) este obligaţia corelativă unui drept real; 

b) se transmite o dată cu bunul, fără a fi ne-
voie de vreo formalitate specială; 

c) constă în îndatorirea de a transmite sau 
de a constitui un drept real. 

 

13. Dintre următoarele bunuri, sunt mo-
bile prin determinarea legii: 
a) drepturile de proprietate intelectuală (de 
creaţie intelectuală); 

b) dreptul de proprietate asupra unui auto-
turism; 

c) toate drepturile de creanţă. 

 
14. În cazul actelor juridice între vii tran-
slative, dreptul de proprietate asupra 
bunurilor determinate generic se tran-
smite din momentul: 
a) individualizării sau predării, afară de cazul 
când părţile au prevăzut altfel; 

b) realizării acordului de voinţă; 

c) semnării înscrisului ce constată contractul. 

 
15. În funcţie de efectele lor, actele juri-
dice se clasifică în: 
a) consensuale, solemne şi reale; 

b) inter vivos şi mortis causa; 

c) constitutive, translative şi declarative. 

 

16. Falsa reprezentare a realităţii la în-
cheierea actului juridic atrage nulitatea re-
lativă a acestuia în cazul în care prive te: 
a) calităţile substanţiale ale obiectului acelui 
act juridic; 

b) identitatea fizică a obiectului acelui act juri-
dic; 

c) valoarea contraprestaţiei celeilalte părţi. 

17. Dobânditorul unui drept subiectiv 
(privit ut singuli) are calitatea de având-
cauză faţă de: 
a) actul juridic prin care a dobândit acel drept; 

b) actele juridice încheiate anterior de cel de 
la care a dobândit dreptul respectiv, însă 
numai dacă sunt în legătură cu acel drept şi 
au fost respectate formalităţile de opoza-
bilitate faţă de terţi; 
c) toate actele juridice încheiate anterior de 
cel de la care a dobândit acel drept. 

 

18. În cazul solidarităţii pasive: 
a) izvorul acesteia este legea sau natura 
obiectului obligaţiei; 

b) creditorul este îndreptăţit să solicite orică-
ruia dintre debitori plata întregii datorii; 

c) se menţine solidaritatea în raporturile din-
tre debitorul ce a plătit întreaga datorie şi 
ceilalţi codebitori. 

 

19. Cesiunea de creanţă: 
a) presupune, pentru valabilitatea ei, con-
simţământul debitorului cedat; 

b) este un mijloc juridic direct de schimbare 
a persoanei creditorului; 

c) este o excepţie reală de la principiul rela-
tivităţii efectelor actului juridic. 

 

20. Dreptul de ipotecă este: 
a) un drept real principal ce garantează o 
obligaţie; 

b) o garanţie reală mobiliară; 

c) un drept real imobiliar accesoriu. 

 

21. Abuzul de drept subiectiv civil: 
a) înseamnă depăşirea limitelor externe, de 
ordin material sau juridic, ale dreptului res-
pectiv; 

b) constituie o excepţie de la principiul pacta 
sunt servanda; 

c) presupune, printre altele, exercitarea drep-
tului subiectiv cu rea-credinţă. 
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22. Prin obligaţie de a da se înţelege înda-
torirea: 
a) de a preda un lucru; 

b) de a transmite un drept de creanţă; 

c) de a transmite sau constitui un drept real. 

 

23. Categoria bunurilor incorporale inclu-
de, printre altele: 
a) dreptul de proprietate asupra unui bun 
mobil prin natura lui; 

b) titlurile de valoare; 

c) toate drepturile subiective, cu excepţia 
dreptului de proprietate. 

 

24. În funcţie de modul de formare, actele 
juridice se clasifică în: 
a) acte juridice strict personale şi acte juri-
dice care pot fi încheiate şi prin reprezen-
tant; 

b) unilaterale, bilaterale şi multilaterale; 

c) consensuale, solemne şi reale. 

 

25. Dolul: 
a) este o eroare provocată; 

b) afectează valabilitatea contractului şi 
atunci când împrejurarea ascunsă de una 
dintre părţi era cunoscută de cocontractant; 

c) este aplicabil numai actelor juridice bila-
terale. 

 

26. Persoana debitorului poate fi schim-
bată prin: 
a) cesiunea de datorie fără a fi necesar con-
simţământul creditorului; 

b) subrogaţie reală; 

c) delegaţie. 

 

27. Indiviziunea: 
a) nu poate înceta prin partaj; 

b) nu prezintă deosebiri faţă de devălmăşie; 

c) are ca obiect un patrimoniu sau o frac-
ţiune dintr-un patrimoniu. 

 

28. Dreptul de uzufruct este: 
a) un drept real accesoriu; 

b) un drept real principal ce conferă titula-
rului prerogativele de a folosi lucrul şi de a-i 
culege fructele; 

c) un drept de creanţă principal. 

29. Obligaţia conjunctă: 
a) presupune că datoria sau, după caz, 
creanţa este divizibilă; 

b) se mai numeşte şi obligaţie solidară; 

c) există, în cazul pluralităţii active, numai 
dacă a fost prevăzută expres în actul juridic 
civil. 

 

30. Obligaţiile naturale: 
a) nu se bucură de vreo sancţiune juridică; 

b) pot fi valorificate numai pe cale de excep-
ţie (apărare); 

c) sunt îndatoriri care decurg din regulile de 
convieţuire socială. 

 

31. Dintre următoarele bunuri, sunt imo-
bile prin obiectul la care se aplică: 
a) dreptul de proprietate asupra unui teren; 

b) fondul de comerţ; 
c) dreptul de creanţă corelativ obligaţiei debi-
torului de a constitui un drept de superficie. 

 

32. Este vorba de un act juridic declarativ 
în cazul: 
a) convenţiei de partaj; 

b) cesiunii de creanţă; 

c) convenţiei de ipotecă. 

 

33. Dolul: 
a) este aplicabil şi actelor juridice unilaterale; 

b) nu afectează valabilitatea contractului 
atunci când provine de la reprezentantul 
cocontractantului; 

c) incident (secundar) atrage nulitatea rela-
tivă. 

 

34. Intervine nulitatea relativă în cazul: 
a) predecesului legatarului; 

b) neefectuării formalităţilor de publicitate 
imobiliară; 

c) dolului principal. 

 

35. Este vorba de reorganizarea persoa-
nei juridice în cazul: 
a) fuziunii; 

b) schimbării sediului; 

c) schimbării persoanelor din organele de 
conducere. 
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36. Obligaţia asumată sub condiţie: 
a) rezolutorie cazuală este nulă; 
b) pur potestativă din partea creditorului este 
valabilă; 
c) suspensivă pur potestativă din partea de-
bitorului este valabilă. 
 
37. Pentru a avea calitatea de persoană 
juridică, entitatea trebuie: 
a) să aibă o locaţie proprie; 
b) să aibă un scop nedeterminat; 
c) să aibă un patrimoniu distinct. 
 
38. În cazul raporturilor civile care au în 
conţinutul lor un drept real: 
a) este determinat doar subiectul activ al 
raportului juridic; 
b) este nedeterminat doar subiectul pasiv al 
raportului juridic; 
c) sunt determinate atât subiectul activ, cât 
şi subiectul pasiv. 
 
39. În cazul raporturilor civile care au în 
conţinutul lor un drept relativ: 
a) este determinat doar subiectul pasiv al 
raportului juridic; 
b) este nedeterminat doar subiectul activ al 
raportului juridic; 
c) sunt determinate atât subiectul activ, cât 
şi subiectul pasiv. 
 
40. Când printr-o faptă ilicită cauzatoare 
de prejudicii se aduce atingere unui drept 
absolut: 
a) se va naşte un raport juridic real; 
b) se va naşte un raport juridic obligaţional; 
c) va fi determinat numai subiectul pasiv; 
d) va fi determinat atât subiectul pasiv, cât şi 
cel activ. 
 
41. În cazul raportului juridic având în 
conţinut dreptul de uzufruct: 
a) subiectul activ trebuie să fie alcătuit din 
mai multe persoane; 
b) subiectul pasiv este alcătuit din toate ce-
lelalte subiecte de drept civil, cu excepţia 
titularului dreptului; 
c) subiectul pasiv poate fi numai o persoană 
determinată. 
 
42. Devălmă ia presupune: 
a) că două persoane deţin în proprietate o 
universalitate de lucruri, fiecare având o 
cotă-parte ideală, abstractă şi neprecizată; 

b) este o formă de coproprietate; 
c) că nici dreptul de proprietate, nici lucrurile 
ce o compun nu sunt fracţionate. 
 
43. Prin act juridic civil se înţelege: 
a) instrumentum; 
b) negotium; 
c) atât instrumentum, cât şi negotium; 
d) niciuna dintre variantele de la lit. a), b) şi 
c). 
 
44. Promisiunea publică de recompensă 
constituie un act juridic: 
a) bilateral; 
b) unilateral; 
c) multilateral. 
 
45. Testamentul: 
a) este supus comunicării; 
b) este un act juridic unilateral irevocabil; 
c) este revocabil. 
 
46. Actele juridice cu titlu gratuit pot fi 
încheiate direct i nemijlocit: 
a) inclusiv de persoanele cu capacitate de 
exerciţiu restrânsă; 
b) şi de persoanele cu capacitate de exerci-
ţiu restrânsă, dacă există încuviinţarea ocro-
titorului legal; 
c) numai de persoanele capabile; 

d) de cel lipsit temporar de discernământ, 
prin tutore. 

 
47. Contractul de antrepriză este un act 
juridic: 
a) aleatoriu; 

b) comutativ; 

c) solemn; 

d) cu titlu oneros. 

 
48. Vânzarea drepturilor litigioase consti-
tuie un act juridic: 
a) cu titlu gratuit; 

b) aleatoriu; 

c) cu titlu oneros; 

d) declarativ. 

 

49. Mecenatul constituie: 
a) un act juridic cu titlu oneros; 

b) o liberalitate; 

c) un act dezinteresat; 

d) un act juridic solemn, cu titlu gratuit. 
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50. Liberalităţile sunt acte juridice prin 
care dispunătorul: 
a) îşi reduce patrimoniul cu folosul patrimo-
nial procurat gratificatului; 

b) procură un folos material unei persoane, 
fără să-şi micşoreze patrimoniul; 

c) se liberează de o datorie procurând un 
avantaj material unei persoane, micşorându-
şi patrimoniul. 

 

51. Convenţia de împărţeală (partaj) con-
stituie un act juridic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

52. Actul confirmativ constituie un act 
juridic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

53. Cesiunea de creanţă constituie un act 
juridic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

54. Convenţia de ipotecă constituie un 
act juridic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

55. Convenţia de instituire a uzufructului 
constituie un act juridic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

56. Donaţia constituie un act juridic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

57. Produce efecte numai pentru viitor: 
a) actul juridic translativ; 

b) actul juridic declarativ; 

c) actul juridic constitutiv. 

 

58. Are calitatea de având-cauză dobân-
ditorul unui drept printr-un act: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

59. Poate constitui just titlu pentru uzu-
capiunea prescurtată actul juridic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

60. Este supus rezoluţiunii/rezilierii actul 
juridic sinalagmatic: 
a) translativ; 

b) declarativ; 

c) constitutiv. 

 

61. Întreruperea prescripţiei constituie: 
a) act de administrare; 

b) act de dispoziţie; 

c) act de conservare. 

 

62. Somaţia constituie: 
a) act de administrare; 

b) act de dispoziţie; 

c) act de conservare. 

 

63. Asigurarea unui bun constituie: 
a) act de administrare; 

b) act de dispoziţie; 

c) act de conservare. 

 

64. Locaţiunea unui bun constituie: 
a) întotdeauna un act de administrare; 

b) act de dispoziţie, dacă este încheiat pen-
tru o durată de peste 3 ani; 

c) act de conservare; 

d) act de dispoziţie, dacă este încheiat pen-
tru o durată de peste 5 ani. 

 

65. Grevarea cu sarcini reale a unui bun 
constituie: 
a) act de administrare; 
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b) act de dispoziţie; 

c) act de conservare. 

 

66. Renunţarea la un drept constituie: 
a) act de administrare; 

b) act de dispoziţie; 

c) act de conservare. 

 

67. Actele de administrare patrimoniale 
pot fi încheiate: 
a) numai de cel cu capacitate de exerciţiu 
deplină; 

b) şi de minorul cu capacitate de exerciţiu 
restrânsă, numai cu încuviinţarea prealabilă 
a ocrotitorului legal; 

c) şi de minorul fără capacitate de exerciţiu, 
numai cu încuviinţarea prealabilă a repre-
zentantului legal. 

 

68. Actele de dispoziţie pot fi încheiate: 
a) de cel cu capacitate de exerciţiu deplină; 

b) şi de minorul cu capacitate de exerciţiu 
restrânsă, numai cu încuviinţarea prealabilă 
a ocrotitorului legal şi cu autorizarea auto-
rităţii tutelare; 

c) şi de minorul fără capacitate de exerciţiu, 
numai cu încuviinţarea prealabilă a repre-
zentantului legal. 

 
69. În funcţie de importanţa lor, actele 
juridice civile pot fi: 
a) consensuale, solemne şi reale; 

b) de dispoziţie, de administrare şi de con-
servare; 

c) principale şi accesorii. 

70. Actul juridic real este acel act juridic 
care ia na tere în mod valabil: 
a) prin simpla manifestare de voinţă a 
părţilor; 

b) prin manifestarea de voinţă, însoţită de 
remiterea materială a bunului; 

c) prin simpla remitere a bunului; 

d) dacă manifestarea de voinţă îmbracă 
întotdeauna forma autentică. 

 

71. În cazul actului juridic solemn: 
a) modificarea sa nu se poate face decât tot 
prin forma solemnă; 

b) nerespectarea formei prescrise de lege 
atrage anularea actului; 

c) dacă se încheie prin mandatar, acesta tre-
buie să prezinte procură autentică. 

 

72. Actele juridice mortis causa: 
a) constituie majoritatea actelor civile; 

b) îşi produc efectele necondiţionat de moar-
tea autorului lor; 

c) îşi produc efectele condiţionat de moartea 
autorului lor; 

d) îşi produc efectele numai la moartea auto-
rului lor; 

e) sunt solemne. 

 

73. Renunţarea la mo tenire: 
a) este susceptibilă de sarcină şi de termen; 

b) este susceptibilă de condiţie şi de termen; 

c) este incompatibilă cu modalităţile. 

 

74. Contractul de împrumut: 
a) este incompatibil cu modalităţile; 

b) este inseparabil de modalităţi; 
c) poate fi afectat de modalităţi. 
 

75. Testamentul este un act juridic: 
a) care poate fi încheiat şi prin mandatar; 

b) care poate fi încheiat şi prin mandatar, 
numai dacă acesta are procură specială, 
autentică; 

c) strict personal. 

 

76. Contractul de arendare scris este un 
act juridic: 
a) cu executare uno ictu; 

b) cu executare succesivă; 

c) prevăzut ad validitatem. 

 

77. La actele juridice cu executare succe-
sivă, când executarea este ireversibilă: 
a) efectele nulităţii se produc numai pentru 
trecut; 

b) efectele nulităţii se produc numai pentru 
viitor; 

c) efectele nulităţii se produc atât pentru tre-
cut, cât şi pentru viitor; 

d) pentru fiecare termen curge câte o pres-
cripţie distinctă. 
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78. După criteriul obligativităţii sau ne-
obligativităţii lor, condiţiile actului juridic 
civil se împart în: 
a) condiţii de fond şi de formă; 

b) condiţii generale şi speciale; 

c) condiţii esenţiale şi neesenţiale; 

d) condiţii de validitate şi de eficacitate. 

 

79. Prin capacitatea de a încheia actul 
juridic civil se înţelege: 
a) manifestarea de voinţă făcută cu intenţia 
de a produce efecte juridice; 

b) aptitudinea subiectului de drept civil de a 
deveni titular de drepturi şi obligaţii civile prin 
încheierea actelor juridice civile; 

c) aptitudinea exteriorizării hotărârii de a în-
cheia un act juridic civil. 

 

80. După natura lor, distingem între inca-
pacităţi: 
a) absolute şi relative; 

b) de folosinţă şi de exerciţiu; 

c) cu caracter de sancţiune şi cu caracter de 
protecţie; 

d) stabilite de legea civilă şi stabilite de le-
gea penală. 

 

81. Capacitatea de a încheia actul juridic 
civil este: 
a) o stare de drept, spre deosebire de dis-
cernământ, care este o stare de fapt; 

b) o parte a capacităţii civile de exerciţiu; 

c) o condiţie de fond, esenţială, de eficacita-
te şi specială a actului juridic civil. 

 

82. Capacitatea de a încheia actul juridic 
civil este o: 
a) parte a capacităţii civile; 

b) parte a capacităţii civile de exerciţiu; 

c) cerinţă a valabilităţii consimţământului. 

 

83. Capacitatea de a încheia actul juridic 
este o condiţie: 
a) de fond; 

b) de formă; 

c) neesenţială şi specială. 

 

84. Constituie cerinţe ale valabilităţii con-
simţământului: 
a) să provină de la o persoană cu capacitate 
de exerciţiu; 

b) să fie exprimat cu intenţia de a produce 
efecte juridice; 

c) să nu fie exteriorizat; 

d) să fie probat. 

 

85. Încheierea actului juridic cu nerespec-
tarea unei incapacităţi speciale de folo-
sinţă se sancţionează cu: 
a) nulitatea absolută sau, după caz, nulitatea 
relativă; 

b) nulitatea absolută în toate cazurile; 

c) inopozabilitatea. 

 

86. Lipsa discernământului la încheierea 
actului juridic atrage sancţiunea: 
a) nulităţii relative; 

b) nulităţii absolute; 

c) revocării, dacă e vorba de un testament; 

d) rezoluţiunii, dacă e vorba de un contract 
sinalagmatic cu executare uno ictu. 

 

87. Consimţământul nu e valabil dacă: 
a) manifestarea de voinţă este tacită (se de-
duce); 

b) manifestarea de voinţă s-a făcut cu o 
rezervă mentală, cunoscută de destinatarul 
acesteia; 

c) când s-a făcut sub condiţie suspensivă 
pur potestativă din partea creditorului. 

 

88. Prin excepţie, tăcerea valorează con-
simţământ: 
a) când are această valoare potrivit obiceiu-
lui; 

b) când legea prevede expres aceasta; 

c) când, prin voinţa expresă a părţilor, se 
atribuie tăcerii o semnificaţie juridică. 

 
89. Este sancţionată cu nulitatea abso-
lută: 
a) eroarea asupra identităţii fizice a obiec-
tului (error in corpore); 

b) eroarea asupra calităţilor substanţiale ale 
obiectului actului juridic (error in substan-
tiam); 
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c) eroarea asupra naturii juridice a actului ce 
se încheie (error in negotium); 

d) eroarea cade asupra persoanei cocon-
tractante (error in personam). 

 

90. Majorul nu va putea solicita anularea 
actului juridic: 
a) când falsa reprezentare cade asupra va-
lorii economice a contraprestaţiei; 

b) când falsa reprezentare cade asupra stării 
civile a cumpărătorului; 

c) când s-a profitat de starea de necesitate 
în care se afla la încheierea actului; 

d) când falsa reprezentare cade asupra sol-
vabilităţii cocontractantului. 

 

91. În cazul contractului de vânzare-cum-
părare, pentru a se admite anularea pen-
tru eroare: 
a) trebuie ca fiecare parte să se fi aflat în 
eroare; 

b) este suficient să cadă în eroare numai 
una dintre părţi; 
c) este suficient să cadă în eroare numai 
cumpărătorul. 

 
92. Dolul: 
a) principal atrage nulitatea absolută; 

b) este o eroare provocată; 

c) incident (secundar) atrage nulitatea rela-
tivă. 

93. În materie testamentară, dolul: 
a) există ori de câte ori legatarul a simulat 
grijă şi afecţiune pentru testator; 

b) atrage, în toate cazurile, nevalabilitatea 
testamentului în integralitatea sa; 

c) se înfăţişează sub forma captaţiei şi su-
gestiei; 

d) poate fi dovedit, în cazul testamentului 
autentic, numai pe calea procedurii înscrierii 
în fals. 

 

94. Eroarea-gravă poate fi probată: 
a) numai cu înscrisuri şi interogatoriu; 

b) numai cu martori; 

c) cu orice mijloc de probă, inclusiv cu mar-
tori şi prezumţii. 
 

95. Necomunicarea stării de graviditate 
celuilalt soţ la încheierea căsătoriei consti-
tuie: 
a) dol prin captaţie; 

b) error in personam; 

c) dol prin reticenţă. 

 

96. Victima dolului are deschisă: 
a) acţiunea în nulitate; 

b) acţiunea în anulare; 

c) acţiunea în răspundere civilă delictuală; 

d) acţiunea în răspundere civilă contrac-
tuală; o acţiune în anulare cumulată cu o 
acţiune în răspundere civilă contractuală; 

e) o acţiune în nulitate cumulată cu o acţiune 
în răspundere civilă delictuală. 

 

97. Intervine nulitatea relativă în cazul: 
a) dolului principal; 

b) neexecutării culpabile a obligaţiei asu-
mate prin contract; 

c) neefectuării formalităţilor de publicitate 
imobiliară. 

 

98. Dolul: 
a) este aplicabil numai actelor juridice bila-
terale; 

b) este o eroare provocată; 

c) afectează valabilitatea contractului şi atunci 
când împrejurarea ascunsă de una dintre 
părţi era cunoscută de cocontractant; 

d) incident (secundar) atrage nulitatea rela-
tivă. 

99. Falsa reprezentare a realităţii la în-
cheierea actului juridic atrage nulitatea 
relativă a acestuia în cazul în care pri-
ve te: 
a) calităţile substanţiale ale obiectului acelui 
act juridic; 

b) identitatea obiectului acelui act juridic; 

c) natura actului juridic. 

100. În materia violenţei, ca viciu de con-
simţământ: 
a) sancţiunea care intervine este nulitatea 
relativă a actului juridic; 

b) ameninţarea trebuie să provină de la co-
contractant; 
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c) partea care a încheiat actul juridic sub 
imperiul ameninţării este îndreptăţită să 
exercite şi o acţiune în răspundere civilă 
delictuală. 

101. Violenţa constituie viciu de consim-
ţământ dacă: 
a) ameninţarea nu este justă; 

b) provine numai de la persoana cu care s-a 
contractat; 

c) este indiferentă. 

102. Când un creditor folose te un mijloc 
legal într-un scop ilicit, debitorul are des-
chisă: 
a) o acţiune întemeiată pe dol prin sugestie; 

b) o acţiune întemeiată pe abuz de drept, 
dacă nu sunt întrunite condiţiile viciului de 
consimţământ; 

c) o acţiune întemeiată pe violenţă-viciu de 
consimţământ. 

 

103. Constituie viciu de consimţământ: 
a) eroarea indiferentă; 

b) dolul secundar (incident); 

c) violenţa. 

104. Ca regulă, viciile de consimţământ: 
a) atrag nulitatea absolută; 

b) atrag nulitatea relativă; 

c) nu afectează valabilitatea actului juridic. 

 

105. Nu există un element obiectiv în 
structura: 
a) erorii; 

b) dolului; 

c) violenţei. 

106. Intervine nulitatea absolută în cazul: 
a) dolului principal; 

b) lipsei discernământului; 

c) erorii asupra naturii actului juridic. 

107. Pentru a se admite anularea actului 
pentru violenţă: 
a) ameninţarea cu un rău trebuie să provină 
numai de la cealaltă parte contractantă; 

b) ameninţarea cu un rău poate să provină şi 
de la un terţ; 

c) ameninţarea cu un rău poate fie doar o 
temere reverenţiară. 

108. Intervine nulitatea relativă în cazul: 
a) predecesului legatarului; 

b) neefectuării formalităţilor de publicitate 
imobiliară; 

c) dolului principal. 

109. Există opţiune între acţiunea în 
anulare pentru viciu de consimţământ i 
acţiunea în răspundere civilă delictuală în 
cazul: 
a) erorii; 

b) dolului; 

c) leziunii; 

d) violenţei. 

110. Este vorba de un viciu de consim-
ţământ în cazul în care: 
a) lipseşte discernământul; 

b) manifestarea de voinţă este prea vagă; 

c) partea a avut, la încheierea actului juridic, 
o falsă reprezentare a calităţilor substanţiale 
ale obiectului acestuia. 

111. Eroarea asupra persoanei cu care  
s-a contractat: 
a) atrage nulitatea absolută a actului juridic; 

b) este, în toate cazurile, viciu de consimţă-
mânt; 

c) poate atrage anularea actului juridic, în 
condiţiile legii. 

 

112. Atunci când falsa reprezentare pri-
ve te natura actului juridic care se în-
cheie este vorba de: 
a) error in negotium; 

b) error in corpore; 

c) error in substantiam. 

 

113. Dolul: 
a) este aplicabil şi actelor juridice unilaterale; 

b) nu afectează valabilitatea contractului 
atunci când provine de la reprezentantul co-
contractantului; 

c) incident (secundar) atrage nulitatea rela-
tivă. 
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114. Dolul: 
a) se sancţionează cu nulitatea absolută a 
actului juridic; 

b) nu afectează valabilitatea contractului 
atunci când împrejurarea ascunsă de una 
dintre părţi era cunoscută de cocontractant; 

c) este aplicabil numai actelor juridice bilate-
rale. 

 

115. Dolul: 
a) este o eroare provocată; 

b) atrage nulitatea absolută; 

c) se prezumă. 

 

116. Dolul: 
a) se sancţionează cu nulitatea absolută a 
actului juridic; 

b) afectează valabilitatea contractului şi atunci 
când împrejurarea ascunsă de una dintre 
părţi era cunoscută de cocontractant; 

c) nu se prezumă. 

 

117. În materia violenţei, ca viciu de con-
simţământ: 
a) ameninţarea trebuie să provină de la 
cocontractant; 

b) temerea insuflată celui ameninţat trebuie 
să fie considerabilă şi actuală; 

c) sancţiunea care intervine este nulitatea 
absolută. 

 

118. Acţiunea în resciziune: 
a) se va admite chiar dacă, la încheierea 
actului juridic atacat, minorul a creat, prin 
mijloace viclene, aparenţa că este major; 

b) se va respinge ca prescrisă în toate cazu-
rile în care se intentează după expirarea 
unui termen de 18 luni de la data încheierii 
actului juridic; 

c) se va respinge în cazul în care, prin inter-
mediul ei, se atacă un act juridic aleatoriu. 

 

119. Dolul: 
a) se prezumă; 

b) nu afectează valabilitatea contractului 
atunci când împrejurarea ascunsă de una 
dintre părţi era cunoscută de cocontractant; 

c) este aplicabil numai actelor juridice bilate-
rale. 

120. În materia violenţei, ca viciu de con-
simţământ: 
a) sancţiunea care intervine este nulitatea 
absolută a actului juridic; 

b) ameninţarea trebuie să provină de la 
cocontractant; 

c) temerea insuflată celui ameninţat trebuie 
să fie considerabilă şi actuală. 

 

121. Sunt acte juridice unilaterale: 
a) oferta de purgă; 

b) donaţia; 

c) actul de confirmare. 

 

122. După importanţa lor, actele juridice 
civile se clasifică în: 
a) acte juridice cu titlu oneros şi acte juridice 
cu titlu gratuit; 

b) acte juridice de conservare, de admi-
nistrare şi de dispoziţie; 

c) acte juridice comutative şi acte juridice 
aleatorii. 

 

123. Actele juridice aleatorii: 
a) sunt acele acte juridice în care există şan-
se de câştig şi de pierdere pentru cel puţin 
una dintre părţi; 
b) există numai atunci când incertitudinea 
privind întinderea obligaţiei există pentru 
toate părţile actului juridic; 

c) sunt acele acte juridice în care şansele de 
câştig şi de pierdere există pentru toate 
părţile. 

 

124. Sunt acte dezinteresate: 
a) legatul; 

b) contractul de comodat; 

c) contractul de mecenat. 

 

125. Actele juridice pentru cauză de moar-
te: 
a) pot fi acte juridice consensuale, solemne 
sau reale; 

b) sunt exclusiv acte juridice numite; 

c) pot fi acte juridice nenumite. 

 

126. Sunt specifice regimului actului juri-
dic condiţie următoarele afirmaţii: 
a) părţile îşi exprimă voinţa numai în privinţa 
naşterii actului, nu şi a conţinutului acestuia; 
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b) părţile pot deroga de la normele care sta-
bilesc conţinutul acestuia prin manifestarea 
expresă de voinţă; 

c) actele juridice condiţie sunt stabilite exclu-
siv de lege. 

 

127. Capacitatea de a încheia actul juridic 
civil: 
a) este sinonimă cu capacitatea civilă a per-
soanei fizice sau juridice; 

b) reuneşte în conţinutul său o parte a capa-
cităţii de folosinţă şi o parte a capacităţii de 
exerciţiu; 

c) reuneşte în conţinutul său o parte a capa-
cităţii de folosinţă şi capacitatea de exerciţiu. 

 

128. Se sancţionează cu nulitatea rela-
tivă: 
a) încălcarea unei incapacităţi de folosinţă 
instituită pentru ocrotirea unui interes indi-
vidual; 

b) nerespectarea regulilor privind capacita-
tea de exerciţiu a persoanei juridice; 

c) nerespectarea principiului specialităţii ca-
pacităţii de folosinţă a persoanei juridice. 

 

129. Consimţământul: 
a) este o formă de exteriorizare a voinţei juri-
dice; 

b) este o parte componentă a voinţei juri-
dice; 

c) este o condiţie esenţială, generală, de efi-
cacitate a actului juridic civil. 

 

130. Potrivit principiului autonomiei de 
voinţă: 
a) la interpretarea actului juridic civil se va 
acorda prioritate voinţei interne, liber expri-
mate a părţilor; 

b) părţile unui act juridic civil sunt libere să 
stabilească, în limitele legii şi ale regulilor de 
convieţuire socială, conţinutul actului juridic 
civil pe care îl încheie; 

c) voinţa părţilor la stabilirea conţinutului 
actului juridic civil pe care îl încheie nu poate 
fi în niciun fel îngrădită. 

 

131. Pentru a fi valabil exprimat, consim-
ţământul trebuie să îndeplinească urmă-
toarele condiţii: 
a) să fie exteriorizat; 

b) să fie sincer şi serios; 

c) să provină de la o persoană cu capacitate 
deplină de exerciţiu. 

 

132. Discernământul: 
a) este o condiţie pentru exprimarea valabilă 
a consimţământului; 

b) este o stare de drept, spre deosebire de 
capacitate, care este o stare de fapt; 

c) este o stare de fapt. 

 

133. Consimţământul nu este valabil 
atunci când: 
a) manifestarea de voinţă s-a făcut cu o re-
zervă mentală pe care destinatarul acesteia 
nu a cunoscut-o; 

b) a fost exprimat sub condiţie suspensivă 
pur potestativă din partea creditorului; 

c) manifestarea de voinţă este prea vagă. 

 

134. Pentru a constitui viciu de consim-
ţământ, dolul: 
a) trebuie să provină întotdeauna de la cea-
laltă parte cocontractantă; 

b) poate proveni şi de la reprezentantul co-
contractantului; 

c) nu poate proveni de la o persoană străină 
de actul juridic civil. 

 

135. Violenţa morală: 
a) nu constituie viciu de consimţământ; 

b) constituie viciu de consimţământ şi atunci 
când constă în ameninţarea cu un rău viitor; 

c) constituie viciu de consimţământ numai 
dacă este însoţită de acte de violenţă fizică. 

 

136. Leziunea: 
a) poate fi invocată exclusiv de către minorul 
între 16 şi 18 ani; 

b) poate fi invocată de minorul între 14 şi 16 
ani; 

c) poate fi invocată şi de o persoană majoră. 

 

137. Pot fi anulate pentru leziune: 
a) numai actele juridice de administrare şi de 
dispoziţie; 

b) actele juridice unilaterale, cu titlu oneros; 
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c) actele juridice încheiate de minorul între 
14 şi 18 ani singur, fără încuviinţarea ocro-
titorului legal. 

 

138. Reprezintă obiect al actului juridic 
civil: 
a) drepturile subiective civile şi obligaţiile 
civile născute din actul juridic civil; 

b) acţiunile sau inacţiunile la care părţile sunt 
îndreptăţite ori de care sunt ţinute; 

c) crearea, modificarea sau stingerea unui 
raport juridic civil. 

139. În contractele aleatorii, scopul ime-
diat constă în: 
a) prefigurarea mentală a contraprestaţiilor 
posibile în caz de câştig; 

b) intenţia de a gratifica acel cocontractant 
care ar urma să obţină un câştig; 

c) prefigurarea unei împrejurări viitoare şi 
incerte de care depinde şansa câştigului sau 
riscul pierderii. 

 

140. Scopul imediat: 
a) este un element concret şi variabil de la o 
categorie de acte juridice civile la alta; 

b) este un element abstract şi invariabil în 
cadrul aceleiaşi categorii de acte juridice 
civile; 

c) este un element abstract şi variabil în ca-
drul aceleiaşi categorii de acte juridice civile. 

 

141. Cauza actului juridic civil lipse te 
atunci când: 
a) lipseşte discernământul; 

b) există o eroare asupra scopului imediat; 

c) scopul imediat nu există. 

 

142. Forma ad validitatem: 
a) trebuie respectată, sub sancţiunea nulităţii 
absolute, chiar şi atunci când manifestarea 
voinţei de a contracta se face în mod tacit; 

b) este exclusivă; 

c) este o condiţie de validitate, esenţială şi 
generală a actului juridic civil. 

 

143. Forma ad validitatem: 
a) înseamnă că pentru validitatea actului 
juridic civil este necesară forma autentică; 

b) este întotdeauna obligatorie în ceea ce 
priveşte actele juridice care determină inefi-
cienţa unui act juridic solemn; 

c) se aplică şi actelor aflate în interde-
pendenţă cu un act juridic solemn. 

 

144. Legea prevede forma ad validitatem 
în cazul: 
a) testamentului; 

b) tranzacţiei; 

c) subrogaţiei în drepturile creditorului con-
simţită de către debitor. 

 

145. Sunt cazuri de aplicare a formei ad 
probationem: 
a) contractul de cesiune a drepturilor asupra 
mărcii; 

b) contractul de sponsorizare; 

c) contractul de cesiune a drepturilor patri-
moniale de autor. 

 

146. Renunţarea la beneficiul termenului: 
a) are loc întotdeauna prin manifestarea de 
voinţă a debitorului în acest sens; 

b) este valabilă numai dacă a fost realizată 
prin acordul ambelor părţi, atunci când ter-
menul a fost prevăzut atât în favoarea cre-
ditorului, cât şi a debitorului; 

c) produce acelaşi efecte ca şi împlinirea 
termenului, dacă acesta este suspensiv. 

 

147. Înainte de împlinirea termenului sus-
pensiv: 
a) creditorul nu poate opune debitorului 
compensaţia; 

b) titularul dreptului nu poate lua niciun fel de 
măsuri asupra patrimoniului debitorului său; 

c) prescripţia extinctivă nu începe să curgă. 

 

148. Dacă actul juridic civil este afectat 
de o condiţie cazuală: 
a) realizarea evenimentului depinde de voin-
ţa uneia dintre părţi şi de un element exterior 
acesteia; 

b) realizarea evenimentului este indepen-
dentă de voinţa părţilor; 

c) realizarea evenimentului depinde de ha-
zard şi de voinţa unei persoane determinate. 
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149. Realizarea condiţiei potestative 
simple: 
a) depinde atât de voinţa uneia dintre părţi, 
cât şi de un element exterior acesteia; 

b) depinde exclusiv de voinţa uneia dintre 
părţi; 
c) depinde de voinţa uneia dintre părţi şi de 
voinţa unei persoane determinate. 

150. Este valabilă: 
a) obligaţia asumată sub condiţie rezolutorie 
pur potestativă din partea debitorului; 

b) obligaţia asumată sub condiţie suspen-
sivă pur potestativă sau potestativă simplă 
din partea celui care se obligă; 

c) obligaţia asumată sub condiţie rezolutorie 
pur potestativă din partea creditorului. 

 

151. Dacă actul juridic civil este afectat 
de o condiţie suspensivă, pendente con-
ditione: 

a) debitorul care plăteşte poate cere resti-
tuirea plăţii ca fiind nedatorată; 

b) creditorul nu poate face acte de conser-
vare a dreptului; 

c) creditorul poate solicita şi obţine garanţii 
pentru creanţa sa. 

 

152. Dacă s-a îndeplinit condiţia rezolu-
torie prevăzută în actul juridic civil: 
a) dobânditorul sub condiţie rezolutorie va 
trebui să restituie fructele culese până la 
îndeplinirea condiţiei; 

b) riscurile produse pendente conditione sunt 
suportate de dobânditorul proprietar sub 
condiţie rezolutorie; 

c) actele de administrare făcute de dobândi-
torul sub condiţie rezolutorie rămân valabile. 

 

153. Sunt excepţii de la principiul forţei 
obligatorii a contractelor: 
a) încetarea contractului de mandat din 
cauza insolvabilităţii mandantului; 

b) revizuirea efectelor actului juridic ca urma-
re a ruperii echilibrului contractual; 

c) încetarea contractului de concesiune prin 
denunţarea unilaterală a concedentului. 

 

154. Nu sunt acte juridice irevocabile: 
a) contractul de depozit; 

b) contractul de antrepriză; 

c) contractul de mandat. 

 

155. Sunt excepţii de la principiul irevoca-
bilităţii actelor juridice civile unilaterale: 
a) încetarea contractului de depozit la cere-
rea deponentului; 

b) revenirea asupra acceptării tacite a moş-
tenirii; 

c) retractarea renunţării la moştenire. 

 

156. Sunt avânzi-cauză în materia actelor 
juridice civile: 
a) succesorii universali şi cu titlu universal; 

b) succesorii cu titlu particular, faţă de actul 
juridic prin care dobândesc un drept subiec-
tiv privit individual; 

c) succesorii cu titlu particular, faţă de actele 
juridice anterioare ale autorului lor, referi-
toare la acelaşi drept sau bun, încheiate cu 
alte persoane. 

157. Creditorii chirografari: 
a) sunt într-o relaţie de la întreg la parte cu 
categoria avânzilor-cauză; 

b) au un drept de gaj general exclusiv asu-
pra bunurilor prezente ale debitorului lor; 

c) pot intenta acţiunea revocatorie faţă de 
actele juridice încheiate de debitor în frauda 
intereselor lor. 

 

158. Sunt excepţii de la principiul relativi-
tăţii actului juridic civil: 
a) promisiunea faptei altuia; 

b) stipulaţia pentru altul; 

c) simulaţia. 

 

159. Spre deosebire de rezoluţiune, nuli-
tatea: 
a) presupune un act juridic valabil încheiat; 

b) se aplică oricărui act juridic; 

c) nu este supusă prescripţiei extinctive. 

 

160. Spre deosebire de nulitate, caduci-
tatea: 
a) produce efecte numai pentru viitor; 

b) presupune o cauză existentă la momentul 
încheierii actului juridic civil; 

c) este determinată întotdeauna de o cauză 
străină de voinţa autorului actului juridic. 
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161. Nulitatea absolută: 
a) poate fi şi virtuală; 

b) este întotdeauna totală; 

c) este întotdeauna expresă. 

162. Se sancţionează cu nulitatea abso-
lută a actului juridic civil: 
a) nevalabilitatea obiectului actului juridic 
civil, indiferent de cauza de nevalabilitate; 

b) lipsa totală a consimţământului; 

c) încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la 
capacitatea civilă a persoanelor. 

 

163. Se sancţionează cu nulitatea relativă 
a actului juridic civil: 
a) lipsa consimţământului la încheierea ac-
tului juridic civil; 

b) lipsa discernământului la încheierea ac-
tului juridic civil; 

c) viciile de consimţământ. 

164. Nulitatea absolută a actului juridic 
civil: 
a) poate fi invocată de orice persoană; 

b) poate fi invocată de instanţă, din oficiu; 

c) poate fi pronunţată de instanţă, din oficiu. 

 

165. Nulitatea absolută: 
a) nu poate fi niciodată acoperită prin con-
firmare; 

b) se consideră confirmată în caz de refa-
cere a actului juridic; 

c) poate fi acoperită prin confirmare de către 
beneficiarii unui legat care ar urma să profite 
de ineficacitatea acestuia. 

 

166. Sunt excepţii de la principiul restitutio 

in integrum: 

a) situaţia persoanei lipsite de capacitate de 
exerciţiu care este ţinută să restituie presta-
ţiile primite numai dacă a profitat, integral 
sau parţial, de avantajele patrimoniale ale 
actului juridic; 

b) situaţia actelor de conservare sau de 
administrare a bunului; 

c) cazul aplicării principiului nemo auditur 
propriam turpitudinem allegans. 

 

167. Operează conversiunea actului juri-
dic: 
a) dacă actul juridic pentru care a fost expri-
mată manifestarea de voinţă este anulat 
total sau parţial; 

b) numai dacă actul juridic pentru care a fost 
exprimată manifestarea de voinţă este lovit 
de nulitate absolută; 

c) dacă, printre altele, între actul juridic nul şi 
actul juridic ce urmează a fi considerat 
valabil există un element de diferenţă. 

 

168. Înlăturarea nulităţii ca urmare a prin-
cipiului răspunderii civile delictuale: 
a) priveşte exclusiv cazul minorilor; 

b) poate fi invocată şi de persoana majoră; 

c) este o măsură de protecţie a minorului ca-
re contractează în lipsa reprezentantului 
legal. 

 

169. Obiectul actului juridic civil: 
a) trebuie, printre altele, să fie licit; 

b) constă în scopul urmărit la încheierea 
actului juridic; 

c) este o condiţie de fond, esenţială, de efi-
cacitate şi generală a actului juridic. 

 

170. Obiectul actului juridic civil: 
a) poate să privească şi un bun viitor, afară 
de excepţiile expres prevăzute de lege; 

b) constă în scopul urmărit la încheierea 
actului juridic; 

c) este o condiţie de fond, esenţială, de 
eficacitate şi generală a actului juridic. 

 

171. Obiectul actului juridic civil constă 
în: 
a) clauzele stabilite de părţi; 
b) conduita părţilor; 

c) drepturile şi obligaţiile părţilor. 

 

172. Constituie cerinţe generale ale vala-
bilităţii obiectului actului juridic civil: 
a) existenţa autorizaţiei administrative sau 
judiciare; 

b) obiectul să fie real; 

c) obiectul să fie determinat sau determina-
bil. 
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173. Obiectul actului juridic civil: 
a) constă în drepturile şi obligaţiile părţilor; 

b) trebuie, printre altele, să fie licit; 

c) constă în scopul urmărit la încheierea 
actului juridic. 

 

174. Cauza actului juridic civil este falsă: 
a) dacă lipseşte scopul imediat într-un act 
juridic nenumit; 

b) în cazul lipsei discernământului; 

c) dacă există eroare asupra motivului deter-
minant (scopului mediat). 

 

175. Pentru a fi valabilă, cauza actului ju-
ridic civil trebuie, printre altele: 
a) să fie determinată sau determinabilă; 

b) să fie licită şi morală; 

c) să fie posibilă. 

 

176. Pentru a fi valabilă, cauza actului 
juridic civil trebuie, printre altele, să fie: 
a) probată; 

b) reală; 

c) posibilă. 

 

177. Cât prive te cerinţele valabilităţii 
cauzei actului juridic civil, intervine nuli-
tatea absolută în cazul în care: 
a) lipsa cauzei se datorează lipsei discernă-
mântului; 

b) lipsa cauzei se datorează absenţei inten-
ţiei de a gratifica într-o liberalitate; 

c) există eroare gravă asupra scopului ime-
diat într-un act juridic nenumit. 

 

178. Cauza (scopul) actului juridic civil 
trebuie să fie: 
a) determinată sau cel puţin determinabilă; 

b) reală; 

c) explicită. 

 

179. Scopul imediat constă în: 
a) prefigurarea şansei unui câştig sau riscu-
lui unei pierderi în actele juridice comutative; 

b) prefigurarea remiterii lucrului şi intenţia de 
a procura gratuit un folos în cazul contrac-
tului de comodat; 

c) prefigurarea contraprestaţiei în cazul con-
tractelor unilaterale. 

 

180. Forma cerută ad validitatem: 
a) este incompatibilă cu manifestarea tacită 
de voinţă; 

b) constă, în toate cazurile, în întocmirea 
unui înscris autentic; 

c) atrage, în caz de nerespectare, nulitatea 
absolută a actului juridic. 

 

181. Forma ad probationem: 
a) presupune întocmirea unui înscris, sub 
sancţiunea nulităţii relative a actului juridic; 

b) este cerută, printre altele, în cazul con-
tractului de asigurare; 

c) atrage, în caz de nerespectare, nulitatea 
absolută a actului juridic. 

 

182. Nerespectarea formei actului juridic 
civil cerute ad validitatem: 
a) nu afectează valabilitatea actului juridic, ci 
doar posibilitatea dovedirii acestuia; 

b) atrage nulitatea relativă; 

c) atrage nulitatea absolută. 

 

183. Forma cerută ad validitatem: 
a) constă, în toate cazurile, în întocmirea 
unui înscris autentic; 

b) este incompatibilă cu manifestarea tacită 
de voinţă; 

c) reprezintă o aplicaţie a principiului con-
sensualismului. 

 

184. Forma cerută ad validitatem: 
a) atrage, în caz de nerespectare, nulitatea 
relativă a actului juridic; 

b) constă, în toate cazurile, în întocmirea 
unui înscris autentic; 

c) atrage, în caz de nerespectare, nulitatea 
absolută a actului juridic. 

 

185. Forma este cerută ad validitatem în 
cazul: 
a) depozitului voluntar; 

b) contractului de închiriere a locuinţei; 

c) actelor constitutive ale asociaţiilor şi fun-
daţiilor fără scop patrimonial. 
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186. Nerespectarea formei actului juridic 
civil cerute ad probationem: 
a) atrage nulitatea relativă a actului juridic; 

b) atrage nulitatea parţială a actului juridic; 

c) nu afectează valabilitatea actului juridic. 

 

187. Intervine nulitatea absolută a actului 
juridic civil în cazul nerespectării formei 
cerute: 
a) ad validitatem; 

b) ad probationem; 

c) pentru opozabilitate faţă de terţi. 
 

188. Teoria impreviziunii: 
a) nu cunoaşte nici o aplicaţie legală; 

b) este o aplicaţie a principiului pacta sunt 
servanda; 

c) se referă la revizuirea efectelor anumitor 
acte juridice datorită ruperii echilibrului con-
tractual ca urmare a schimbării împrejurărilor 
avute în vedere la data încheierii acelor acte 
juridice. 

 

189. Este vorba de o excepţie de la prin-
cipiul pacta sunt servanda în cazul în 
care: 
a) părţile au prevăzut posibilitatea reînnoirii 
contractului; 

b) s-ar acorda prin lege un termen de amâ-
nare generală a executării unor obligaţii con-
tractuale de către o anumită categorie de 
debitori; 

c) părţile au prevăzut o clauză de dezicere. 

 

190. Este vorba de o excepţie de la prin-
cipiul pacta sunt servanda în cazul: 
a) încetării împrumutului de folosinţă din 
cauza morţii comodantului; 

b) încetarea locaţiunii datorită morţii loca-
tarului; 

c) prelungirii, prin lege, a efectelor anumitor 
acte juridice. 

 

191. Constituie o excepţie de la principiul 
pacta sunt servanda: 
a) tacita relocaţiune; 

b) încetarea mandatului din cauza falimen-
tului mandatarului; 

c) cazul actelor juridice colective. 

192. Principiul pacta sunt servanda: 
a) este un principiu general al dreptului civil; 

b) este consacrat legislativ numai pentru 
convenţii (contracte), nu şi pentru actele ju-
ridice unilaterale; 

c) este un principiu care guvernează efec-
tele nulităţii actului juridic. 

 

193. Obligaţia asumată sub condiţie: 
a) rezolutorie cazuală este nulă; 

b) pur potestativă din partea creditorului este 
valabilă; 

c) suspensivă pur potestativă din partea 
debitorului este valabilă. 

 

194. În cazul dreptului afectat de o con-
diţie rezolutorie, prescripţia extinctivă: 
a) începe să curgă de la data naşterii rapor-
tului juridic; 

b) este suspendată eveniente conditione; 

c) începe să curgă de la data realizării con-
diţiei. 

 

195. În cazul condiţiei suspensive, pen-
dente conditione: 
a) dacă debitorul plăteşte, atunci el nu este 
îndreptăţit să solicite restituirea plăţii; 
b) obligaţia nu se poate stinge prin compen-
saţie; 

c) dobânditorul dreptului real imobiliar este 
îndreptăţit să îl înscrie provizoriu în cartea 
funciară; 

d) creditorul nu este îndreptăţit să înstrăi-
neze dreptul său. 

 

196. În cazul condiţiei suspensive, pen-
dente conditione: 
a) creditorul este îndreptăţit să solicite exe-
cutarea obligaţiei; 

b) riscul pieirii fortuite a lucrului individual 
determinat care face obiectul obligaţiei de a 
da va fi suportat de către dobânditor; 

c) dobânditorul dreptului real imobiliar este 
îndreptăţit să îl înscrie provizoriu în cartea 
funciară. 

 

197. În cazul termenului suspensiv stipu-
lat în favoarea debitorului: 
a) prescripţia extinctivă începe să curgă de 
la data împlinirii termenului; 



§ 1. Teste grilă 17 

b) creditorul este îndreptăţit să refuze primi-
rea plăţii înainte de scadenţă; 

c) creditorul nu este îndreptăţit să ia măsuri 
conservatorii asupra patrimoniului debitorului 
său până la împlinirea termenului. 

 

198. În cazul termenului suspensiv stipu-
lat în favoarea debitorului: 
a) starea de insolvabilitate a debitorului atra-
ge decăderea din beneficiul termenului; 

b) prescripţia extinctivă începe să curgă de 
la data încheierii actului juridic; 

c) creditorul este îndreptăţit să refuze pri-
mirea plăţii înainte de scadenţă. 

199. În cazul termenului suspensiv stipu-
lat în favoarea debitorului: 
a) starea de insolvabilitate a debitorului nu 
atrage decăderea din beneficiul termenului; 

b) prescripţia extinctivă începe să curgă de 
la data împlinirii termenului; 

c) creditorul nu este îndreptăţit să ia măsuri 
conservatorii asupra patrimoniului debitorului. 

 

200. Până la împlinirea termenului sus-
pensiv 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 debito-
rului; 

c) nu se transferă dreptul de proprietate asu-
pra bunului individual determinat, afară de 
cazul în care părţile au prevăzut contrariul. 

 

201. Nu constituie o modalitate a actului 
juridic civil: 
a) termenul; 

b) capacitatea; 

c) condiţia. 

 

202. Termenul de graţie: 
a) este un termen legal şi suspensiv în 
favoarea debitorului; 

b) este un termen jurisdicţional şi suspensiv 
în favoarea creditorului; 

c) nu împiedică compensaţia. 

 

203. Condiţia (ca modalitate a actului juri-
dic) a cărei realizare depinde exclusiv de 
voinţa uneia din părţi este: 
a) mixtă; 

b) potestativă simplă; 

c) pur potestativă. 

 

204. Condiţia (ca modalitate a actului juri-
dic) a cărei realizare depinde de voinţa 
uneia din părţi i de voinţa unei persoane 
nedeterminate este: 
a) mixtă; 

b) pur potestativă; 

c) potestativă simplă. 

205. Este lovită de nulitate obligaţia asu-
mată sub condiţie: 
a) suspensivă pur potestativă din partea cre-
ditorului; 

b) rezolutorie pur potestativă din partea 
donatorului; 

c) suspensivă potestativă simplă din partea 
promitentului. 

 

206. În cazul în care s-a realizat (împlinit) 
condiţia rezolutorie: 
a) actul juridic se consolidează retroactiv, 
afară de cazul când părţile au prevăzut 
altfel; 

b) părţile trebuie să îşi restituie prestaţiile 
efectuate; 

c) fructele care au fost culese de dobânditor 
trebuie restituite. 

207. Se sancţionează cu nulitatea abso-
lută: 
a) eroarea – viciu de consimţământ, atunci 
când cade asupra identităţii fizice a obiec-
tului actului juridic; 

b) eroarea asupra naturii actului juridic în-
cheiat; 

c) eroarea asupra însuşirilor esenţiale ale 
persoanei cocontractante. 

 
208. Pentru a fi în prezenţa dolului ca 
viciu de consimţământ: 
a) este suficientă dovedirea elementului 
obiectiv constând în utilizarea mijloacelor 
viclene pentru a induce în eroare cocon-
tractantul; 
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b) cele două elemente specifice ale dolului – 
elementul material şi cel intenţional – trebuie 
să coexiste; 

c) trebuie să existe un fapt comisiv de in-
ducere în eroare. 

 
209. Sunt imprescriptibile extinctiv: 
a) acţiunea în constatare; 

b) acţiunea confesorie prin care se urmă-
reşte apărarea dreptului de servitute; 

c) acţiunea prin care se solicită ieşirea din 
indiviziunea succesorală. 

 

210. În materie succesorală, sunt pre-
scriptibile extinctiv: 
a) acţiunea în reducţiunea liberalităţilor exce-
sive; 

b) acţiunea privind raportul donaţiilor; 

c) acţiunea în constatarea calităţii de moşte-
nitor. 

 

211. Termenele de prescripţie extinctivă: 
a) sunt legale, convenţionale şi judiciare; 

b) sunt prevăzute de norme cu caracter 
supletiv; 

c) se împart în termene speciale şi generale, 
în funcţie de sfera lor de aplicare. 

 

212. Sunt termene speciale de prescripţie 
extinctivă aplicabile acţiunilor nepatri-
moniale: 
a) termenul de şase luni aplicabil cererii în 
anularea căsătoriei; 

b) termenul de şase luni aplicabil cererii în 
răspundere pentru viciile ascunse fără 
viclenie; 

c) termenul de un an aplicabil cererii în tă-
găduirea paternităţii. 
 

213. În materia acţiunilor reale: 
a) este aplicabil exclusiv termenul general 
de 30 de ani; 

b) este aplicabil termenul special de un an în 
ceea ce priveşte acţiunile posesorii; 

c) este aplicabil termenul general de 30 de 
ani în ceea ce priveşte acţiunea în restituirea 
bunului care a format obiectul unei donaţii 
revocate pentru survenienţă de copil. 

 

214. În materia răspunderii civile delic-
tuale, prescripţia începe să curgă: 
a) de la data la care păgubitul a cunoscut 
sau trebuia ori putea să cunoască cuan-
tumul exact al pagubei; 

b) de la data la care păgubitul a cunoscut 
sau trebuia ori putea să cunoască paguba şi 
pe cel care răspunde de ea; 

c) de la data săvârşirii faptei care atrage 
răspunderea delictuală. 

 

215. Termenul de prescripţie a acţiunii 
prin care se urmăre te atragerea răspun-
derii pentru viciile ascunse ale unei con-
strucţii începe să curgă: 
a) din momentul predării construcţiei; 

b) de la data descoperirii viciilor, dar nu mai 
târziu de la împlinirea unui an de la predare; 

c) de la data descoperirii viciilor, dar nu mai 
târziu de la împlinirea a trei ani de la pre-
dare. 

 

216. Cauzele de suspendare a cursului 
prescripţiei extinctive: 
a) produc efecte de drept; 

b) sunt prevăzute de lege în mod exempli-
ficativ; 

c) sunt prevăzute limitativ de Codul civil 
român. 

 

217. Cursul prescripţiei extinctive se sus-
pendă: 
a) cât timp creditorul face parte din forţele 
armate ale României; 

b) cât timp cel împotriva căruia curge este 
împiedicat de un caz de forţă majoră să facă 
acte de întrerupere; 

c) cât timp cel împotriva căruia curge este 
împiedicat de un caz fortuit să facă acte de 
întrerupere. 

 

218. În cazul întreruperii prescripţiei prin 
introducerea unei cereri de chemare în 
judecată: 
a) efectele întreruperii se produc definitiv la 
data înregistrării cererii; 

b) între data sesizării instanţei şi data primu-
lui termen de judecată întreruperea pres-
cripţiei extinctive este provizorie şi con-
diţionată; 
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c) efectele întreruperii se produc definitiv la 
data rămânerii definitive sau, după caz, ire-
vocabile a hotărârii de admitere a cererii. 

 

219. Prescripţia dreptului la acţiunea în 
anularea unui act juridic începe să curgă: 
a) de la data încetării violenţei; 

b) în caz de eroare, cel târziu la împlinirea a 
18 luni de la data încheierii actului; 

c) de la data încetării actelor de viclenie. 

 

220. Intervine suspendarea cursului de 
prescripţie extinctivă: 
a) cât timp debitorul în vârstă de 16 ani este 
lipsit de ocrotitor legal; 

b) în raporturile dintre soţi; 
c) atunci când creditorul lipsit de capacitate 
de exerciţiu nu are reprezentant legal. 

 

221. Dacă după împlinirea termenului de 
prescripţie extinctivă debitorul recunoa -
te datoria pretinsă de creditor i declară 
că o va plăti: 
a) operează suspendarea prescripţiei extinc-
tive; 

b) operează întreruperea prescripţiei extinc-
tive; 

c) nu se produce niciun efect asupra cursului 
prescripţiei extinctive. 

 

222. În condiţiile dreptului comun, repu-
nerea în termenul de prescripţie extinc-
tivă: 
a) poate fi dispusă de instanţă, din oficiu; 

b) are loc în situaţiile expres şi limitativ pre-
văzute de lege; 

c) este o sancţiune aplicabilă persoanei în 
favoarea căreia curge termenul de prescrip-
ţie. 

 
223. Este admisibilă repunerea în terme-
nul de prescripţie: 
a) în situaţia în care persoana interesată a 
fost împiedicată să acţioneze ca urmare a 
unui caz de forţă majoră; 

b) dacă persoana care nu a acţionat în ter-
menul de prescripţie invocă eroarea de 
drept; 

c) în cazul părăsirii minorului de către repre-
zentantul său legal. 

224. Drepturile reale accesorii: 
a) ca regulă, sunt imprescriptibile extinctiv; 

b) pot fi atât prescriptibile, cât şi imprescrip-
tibile extinctiv; 

c) sunt supuse prescripţiei extinctive potrivit 
prevederilor Codului civil. 

 

225. Sunt imprescriptibile extinctiv: 
a) acţiunea în revendicare imobiliară înte-
meiată pe dreptul de proprietate privată, 
acţiunea confesorie prin care se urmăreşte 
apărarea dreptului de servitute; acţiunea 
negatorie; 

b) acţiunea în revendicarea unui bun mobil 
proprietate privată, pierdut sau furat, împo-
triva posesorului de bună-credinţă, acţiunea 
de partaj; acţiunea în grăniţuire; 

c) acţiunea în revendicare mobiliară înte-
meiată pe dreptul de proprietate publică, 
acţiunea negatorie, acţiunea confesorie prin 
care se urmăreşte apărarea unui drept de 
superficie. 

 

226. Termenul general de prescripţie ex-
tinctivă aplicabil acţiunilor personale este 
de: 
a) 3 ani; 

b) 30 de ani; 

c) un an. 

227. Acţiunea posesorie este: 
a) imprescriptibilă extinctiv; 

b) prescriptibilă extinctiv în termen de 3 ani; 

c) prescriptibilă extinctiv în termen de un an. 

 
228. În situaţia dreptului subiectiv afectat 
de o condiţie suspensivă, prescripţia ex-
tinctivă începe să curgă: 
a) de la data naşterii raportului juridic; 

b) de la data realizării condiţiei suspensive; 

c) de la data stabilită prin convenţia părţilor. 

 

229. Prescripţia extinctivă a acţiunii în 
declararea nulităţii relative pentru vio-
lenţă începe să curgă: 
a) de la data la care persoana îndreptăţită a 
cunoscut cauza de anulare; 

b) de la data încetării violenţei; 

c) de la data primului act de violenţă. 


