
CAPITOLUL I
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. Potrivit Codului civil, sunt bunuri imobile prin natura lor (art. 537):
a) terenurile, izvoarele și cursurile de apă;

b) lucrările fixate în pământ cu caracter temporar;

c) părțile integrate într-un imobil care sunt temporar detașate de aces-

ta.

5. 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.
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6. 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.

7. 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.

8. 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.

9. Se dobândesc prin separație:
a) productele;

b) fructele industriale;

c) fructele civile.

10. Se dobândesc „zi de zi”, prin simpla curgere a timpului:
a) fructele naturale;

b) fructele industriale;

c) fructele civile.

11. Se produc periodic și fără consumarea substanței bunului: 
a) fructele naturale și industriale; 

b) bunurile frugifere; 

c) productele.

12. 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.

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

c) încheierii de către părți a contractului.

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. Este un act juridic de dispoziție:
a) întreruperea unei prescripții extinctive;

b) renunțarea la un drept;

c) asigurarea unui bun în beneficiul unui terț.

16. 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.

17. Foloasele trase dintr-un bun cu consumarea substanței sunt:
a) producte;

b) fructe industriale;

c) fructe civile.

18. 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.

19. Donația este:
a) un contract unilateral;

b) un contract bilateral;

c) un act juridic unilateral.
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20. Sunt acte juridice civile cu titlu gratuit actele:
a) comutative;

b) dezinteresate;

c) aleatorii.

21. Actele juridice reale sunt acte juridice:
a) autentice;

b) care se încheie prin predarea bunului;

c) care se execută prin predarea bunului.

22. Actul juridic civil cu titlu oneros poate fi: 
a) act comutativ;

b) act dezinteresat; 

c) liberalitate.

23. 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.

24. Testamentul este un act juridic:
a) strict personal;

b) inter vivos;

c) afectat de modalități.

25. 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 nesi-

gur.

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

a) acte de conservare, de administrare, declarative;


