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TEORIA GENERALĂ. PERSOANELE

Secțiunea I. Teoria generală

§1. Teste grilă

1. Dreptul subiectiv civil real este un drept:
a) patrimonial, relativ, opozabil inter partes;
b) patrimonial, absolut, opozabil erga omnes;
c) nepatrimonial, absolut, opozabil erga omnes.

2. Dreptul subiectiv civil de creanță este un drept:
a) patrimonial, absolut, opozabil inter partes;
b) patrimonial, relativ, opozabil inter partes;
c) patrimonial, relativ, opozabil erga omnes.

3. Obligația de „a da” constă în îndatorirea:
a) de a preda un lucru;
b) de a plăti o sumă de bani;
c) de a transmite sau de a constitui un drept real.

4. În raport de obiectul lor, obligațiile se clasifică în: 
a) obligații de a da, a face și a nu face;
b) obligați perfecte și obligații imperfecte;
c) obligații propter rem și scriptae in rem.

5. Obligația de a da se consideră îndeplinită în momentul:
a) executări lucrării sau prestării serviciului;
b) predării efective a lucrului, obiect al contractului;
c) încheierii de către părți a contractului.

6. Potrivit Codului civil, sunt bunuri imobile prin natura lor (art. 537):
a) terenurile, izvoarele și cursurile de apă;
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b) lucrările fixate în pământ cu caracter temporar;
c) părțile integrate într-un imobil care sunt temporar detașate de acesta.

7. Potrivit Codului civil, sunt bunuri imobile prin determinarea legii 
[art. 542 alin. (1)]:

a) fructele și recoltele neculese încă;
b) drepturile de creanță;
c) drepturile reale asupra bunurilor imobile.

8. Potrivit Codului civil, sunt bunuri mobile prin determinarea legii 
[art. 542 alin. (2)]:

a) fructele și recoltele neculese încă;
b) toate drepturile de creanță;
c) drepturile patrimoniale asupra bunurilor mobile.

9. Potrivit Codului civil (art. 540), fructele și recoltele neculese încă 
sunt bunuri:

a) imobile prin natura lor;
b) mobile prin anticipație;
c) imobile prin obiectul la care se aplică.

10. Sunt bunuri imobile prin destinație, în sensul art. 538 C. civ.:
a) materialele separate în mod provizoriu de un imobil;
b) undele electromagnetice;
c) lucrările fixate în pământ cu caracter permanent.

11. Se dobândesc prin separație:
a) productele;
b) fructele industriale;
c) fructele civile.

12. Se dobândesc „zi de zi”, prin simpla curgere a timpului:
a) fructele naturale;
b) fructele industriale;
c) fructele civile.

13. Se produc periodic și fără consumarea substanței bunului: 
a) fructele naturale și industriale; 
b) bunurile frugifere; 
c) productele.
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14. Bunurile frugifere sunt bunuri care:
a) produc periodic, cu consumarea substanței lor, fructe;
b) nu produc fructe; 
c) produc periodic, fără consumarea substanței lor, fructe.

15. Prerogativa urmăririi constă în posibilitatea titularului:
a) unui drept patrimonial de a pretinde bunul de la orice persoană la 

care acesta s-ar afla;
b) unui drept real de a pretinde bunul de la orice persoană la care aces-

ta s-ar afla;
c) unui drept de creanță de a urmări bunul în mâinile oricărei persoane 

s-ar afla.

16. Foloasele trase dintr-un bun cu consumarea substanței sunt:
a) producte;
b) fructe industriale;
c) fructe civile.

17. Potrivit Codului civil (art. 1678), în cazul actelor juridice între vii 
translative de proprietate, proprietatea bunurilor de gen (res genera) se 
transmite, ca regulă, în momentul:

a) individualizării prin numărare, cântărire, măsurare, dacă părțile nu 
au prevăzut altfel;

b) realizării acordului de voință, chiar dacă bunul nu a fost predat, iar 
prețul nu a fost plătit;

c) semnării înscrisului de către părți.

18. După importanța în raport cu patrimoniul, actele juridice civile 
sunt:

a) acte de conservare, de administrare, declarative;
b) acte de conservare, de administrare, de dispoziție;
c) acte de conservare, de administrare, reale.

19. După efectele pe care le produc, actele juridice civile sunt:
a) acte constitutive, de administrare, declarative;
b) acte consensuale, translative, de dispoziție;
c) acte constitutive, translative, declarative.

20. În funcție de forma în care pot fi încheiate, actele juridice sunt:
a) acte consensuale, solemne, reale;
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b) acte unilaterale, bilaterale, multilaterale;
c) acte strict personale, prin reprezentare.

21. Este un act juridic de dispoziție:
a) întreruperea unei prescripții extinctive;
b) renunțarea la un drept;
c) asigurarea unui bun în beneficiul unui terț.

22. Sunt acte juridice civile cu titlu gratuit actele:
a) comutative;
b) dezinteresate;
c) aleatorii.

23. Actele juridice reale sunt acte juridice:
a) autentice;
b) care se încheie prin predarea bunului;
c) care se execută prin predarea bunului.

24. Actul juridic civil cu titlu oneros poate fi: 
a) act comutativ;
b) act dezinteresat; 
c) liberalitate.

25. Dacă la încheierea actului juridic civil, fiecare parte are în vedere 
posibilitatea unui câștig și riscul unei pierderi ce depind de un eveniment 
viitor și incert cu privire la momentul realizării sau nerealizării lui, părțile 
au perfectat un act juridic:

a) cu titlu oneros, aleatoriu;
b) cu titlu oneros, unilateral;
c) sub condiție suspensivă.

26. Donația este:
a) un contract unilateral;
b) un contract bilateral;
c) un act juridic unilateral.

27. Testamentul este un act juridic:
a) strict personal;
b) inter vivos;
c) afectat de modalități.
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28. Actul juridic civil comutativ:
a) este cu obiect determinat din momentul încheierii lui;
b) micșorează patrimoniul uneia dintre părți;
c) are obiect nedeterminat, depinzând de un eveniment viitor și nesigur.

29. Este adevărat că:
a) actul comutativ este acela în care părțile nu cunosc întinderea drep-

turilor și obligațiilor;
b) actul comutativ este acela în care părțile cunosc întinderea dreptu-

rilor și obligațiilor;
c) actul comutativ este acela în care o parte procură celeilalte părți un 

avantaj patrimonial fără să își micșoreze patrimoniul.

30. Este adevărat că:
a) actul juridic de administrare este acela prin care se urmărește reali-

zarea unei normale puneri în valoare a unui bun;
b) actul juridic de administrare este acela prin care se urmărește preîn-

tâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil;
c) actul juridic de administrare este acela care are drept rezultat fie 

înstrăinarea unui bun, fie grevarea unui bun cu o sarcină reală.

31. Contractul de donație este act juridic:
a) unilateral, cu titlu gratuit, liberalitate, consensual, mortis causa;
b) bilateral, cu titlu gratuit, liberalitate, solemn, inter vivos;
c) unilateral, cu titlu gratuit, liberalitate, solemn, inter vivos.

32. Tranzacția este un act juridic:
a) real;
b) declarativ;
c) constitutiv.

33. Convenția de ipotecă este un act juridic:
a) constitutiv;
b) consensual;
c) translativ.

34. Donația cu sarcini este:
a) un act juridic unilateral;
b) un contract unilateral;
c) un contract sinalagmatic.
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35. Constituie o excepție reală de la principiul relativității efectelor 
actului juridic:

a) simulația;
b) promisiunea faptei altuia;
c) stipulația pentru altul.

36. Persoanele care dobândesc o fracțiune dintr-un patrimoniu sunt:
a) succesorii universali;
b) succesorii cu titlu universal;
c) succesorii cu titlu particular.

37. Dobânditorul unui drept subiectiv are calitatea de având-cauză 
în raport 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 au legătură cu dreptul transmis și au fost res-
pectate formalitățile de opozabilitate față de terți;

c) toate actele juridice încheiate anterior de autorul de la care a do-
bândit acel drept.

38. Principiul forței obligatorii (pacta sunt servanda) a actului juridic 
este un principiu:

a) general al actelor juridice civile;
b) ce guvernează încheierea actelor juridice civile;
c) ce guvernează efectele actului juridic civil între părți.

39. Au un drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului cre-
ditorii:

a) gajiști; 
b) ipotecari;
c) chirografari.

40. Constituie principii ce guvernează efectele actului juridic:
a) principiul restabilirii situației anterioare și principiul retroactivității 

efectelor actului juridic;
b) principiul relativității efectelor actului juridic și principiul 

irevocabilității actului juridic;
c) principiul voinței interne și principiul forței obligatorii a actului 

juridic.
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41. Deși nu au participat la încheierea actului juridic, efectele 
acestuia se produc și față de:

a) terți;
b) reprezentanții părților; 
c) avânzii-cauză ai părților.

42. Sunt avânzi-cauză:
a) reprezentanții convenționali ai părților;
b) succesorii universali și cu titlu universal ai părților;
c) toate persoanele care, ulterior încheierii actului juridic, au contrac-

tat cu părțile acestuia.

43. Sunt avânzi-cauză:
a) creditorii chirografari;
b) creditorii ipotecari,
c) succesorii cu titlu particular.

44. Actul public prin care se ascunde adevărata natură a actului se-
cret este:

a) un act fictiv;
b) un act deghizat;
c) un act încheiat prin interpunere de persoane.

45. Principiul irevocabilității actului juridic are în vedere faptul că ac-
tul juridic:

a) nu poate fi revocat de către părți;
b) bilateral nu poate fi revocat prin voința unei singure părți;
c) este obligatoriu pentru părți și nu facultativ.

46. Contractul prin care o parte se obligă față de cealaltă să execute 
o prestație în favoarea unui terț beneficiar reprezintă:

a) o excepție aparentă de la principiul relativității efectelor actului juridic;
b) o excepție reală de la principiul relativității efectelor actului juridic;
c) promisiunea faptei altuia.

47. După felul condiției de validitate încălcate la încheierea actului 
juridic civil, nulitățile sunt:

a) de fond și de formă;
b) relative și absolute;
c) exprese și virtuale.
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48. Clasificarea nulităților actului juridic civil în absolute și relative se 
face după: 

a) întinderea efectelor produse asupra actului juridic;
b) natura interesului ocrotit de norma juridică;
c) cum sunt sau nu consacrate expres de actul normativ.

49. Clasificarea nulităților în absolute și relative se face după:
a) natura interesului ocrotit;
b) cum sunt sau nu prevăzute de lege;
c) întinderea efectelor.

50. Prin expresia legislativă „actul juridic civil este nul de plin drept” 
se înțelege:

a) actul este nul absolut;
b) actul este nul total;
c) actul este nul relativ.

51. Nulitatea absolută sancționează nerespectarea, la încheierea ac-
tului juridic civil:

a) a unei condiții de fond;
b) a unei condiții de formă;
c) a unei norme ce ocrotește un interes general.

52. Este sancționată cu nulitatea absolută:
a) eroarea asupra identității persoanei (error in personam);
b) eroarea asupra identității obiectului (error in corpore);
c) cauza ilicită și imorală.

53. Sancțiunea nulității absolute intervine în cazul:
a) erorii asupra naturii juridice a actului;
b) lipsei cauzei actului juridic;
c) obiectului ilicit al actului juridic.

54. Sancțiunea nulității relative intervine în cazul:
a) vicierii consimțământului unei părți la încheierea actului juridic;
b) obiectului ilicit și imoral al actului juridic;
c) cauzei ilicite și imorale la încheierea actului juridic.

55. Nulitatea absolută a actului juridic este atrasă de:
a) lipsa discernământului unei părți la încheierea actului juridic;


