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I. Drept civil 
 

Partea generală 

 
1.  Forma cerut  ad validitatem: 

a)  este incompatibilă cu manifestarea tacită de voin ă; 
b) nu este incompatibilă cu manifestarea tacită de voin ă; 
c) este incompatibilă cu manifestarea expresă de voin ă. 
 

2.  În materia leziunii:  
a) poate fi atacată pentru leziune tranzac ia; 

b) pot fi atacate pentru leziune contractele aleatorii; 

c) nu pot fi atacate pentru leziune contractele aleatorii.  

 

3.  Legea pretinde forma solemn  pentru: 

a) partajul succesoral în cazul existen ei bunurilor mobile succesorale;  

b) partajul succesoral în cazul existen ei bunurilor imobile succesorale;  
c) contractul de consigna ie. 

 

4.  Obiectul contractului:  
a) trebuie să fie determinat şi licit, sub sanc iunea nulită ii absolute; 

b) trebuie să fie determinat şi licit, sub sanc iunea nulită ii relative; 

c) este ilicit atunci când este prohibit de lege sau contravine ordinii publice ori bunelor moravuri. 

 

5.  Atunci când falsa reprezentare cade asupra valorii economice a contrapresta iei: 

a) este o situa ie supusă regulilor de la leziune ca viciu de consim ământ; 

b) nu este o situa ie supusă regulilor de la eroare; 
c) nu este vorba de o eroare lezionară. 
 

6.  Promisiunea public  de recompens : 

a) este susceptibilă de revocare; 
b) nu este susceptibilă de revocare; 
c) poate fi revocată în aceeaşi formă în care a fost făcută publică sau într-o formă echivalentă. 

 

7.  Actele aleatorii: 

a) sunt acele acte juridice cu titlu oneros care, prin natura lor sau prin voin a păr ilor, oferă cel pu in uneia dintre 
păr i şansa unui câştig şi o expune totodată la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert; 

b) sunt acele acte juridice cu titlu oneros care, prin natura lor sau prin voin a păr ilor, oferă cel pu in uneia 
dintre păr i şansa unui câştig şi o expune totodată la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi 
cert;  

c) sunt acele acte juridice cu titlu oneros sau gratuit care, prin natura lor sau prin voin a păr ilor, oferă cel pu in uneia 
dintre păr i şansa unui câştig şi o expune totodată la riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert. 

 

8.  În privin a efectelor condi iei suspensive, pendente conditione: 

a) debitorul nu datorează nimic, dar, dacă totuşi plăteşte, poate cere restituirea plă ii ca fiind nedatorată; 
b) debitorul nu datorează nimic, dar, dacă totuşi plăteşte, nu poate cere restituirea plă ii ca fiind nedatorată; 
c) obliga ia se poate stinge prin compensa ie. 

 

9.  Obiectul actului juridic civil: 

a) constituie o condi ie de fond a actului juridic civil; 

b) constituie o condi ie de formă a actului juridic civil; 

c) nu constituie o condi ie de validitate a actului juridic civil. 
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10. Rezolu iunea unilateral :  
a) presupune sesizarea instan ei;  

b) nu mai presupune sesizarea instan ei; 

c) presupune doar notificarea scrisă pe care creditorul o comunică debitorului. 

 

11. Spre deosebire de nulitate, rezolu iunea: 

a) produce efecte retroactiv; 

b) este o cauză care atrage ineficacitatea actului juridic civil; 

c) presupune un act juridic valabil încheiat. 

 

12. Rezolu iunea judiciar : 

a) este mai avantajoasă decât rezolu iunea unilaterală;  
b) nu este mai avantajoasă decât rezolu iunea unilaterală;  
c) operează din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care a fost pronun ată. 
 

13. În materia principiului libert ii actelor juridice civile: 

a) limitele acestui principiu sunt trasate de normele imperative, precum şi de morală; 
b) sanc iunea ce intervine dacă actul juridic este încheiat cu depăşirea limitelor acestui principiu constă în 

nulitatea absolută sau relativă a actului respectiv; 

c) sanc iunea ce intervine dacă actul juridic este încheiat cu depăşirea limitelor acestui principiu constă numai 
în nulitatea absolută a actului respectiv. 

 

14. Desp gubirile în bani pe care debitorul este inut s  le pl teasc  pentru neexecutarea total  sau 
neexecutarea par ial  a presta iilor datorate creditorului s u contractual poart  denumirea de: 

a) despăgubiri compensatorii; 

b) despăgubiri moratorii; 

c) despăgubiri. 

 

15. Pentru a opera conversiunea actului juridic: 

a) trebuie ca manifestarea de voin ă a păr ii sau, după caz, a păr ilor să fie favorabilă conversiunii, adică din 
această manifestare de voin ă să nu rezulte inadmisibilitatea conversiunii;  

b) nu trebuie ca actul juridic lovit de nulitate să cuprindă toate elementele constitutive ale actului juridic ce 
urmează a fi considerat valabil încheiat în temeiul conversiunii;  

c) trebuie să existe un element de diferen ă între actul juridic nul şi actul juridic ce urmează a fi considerat 
valabil. 

 

16. Clauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri şi care nu sunt considerate nescrise: 

a) nu atrag nulitatea contractului în întregul său în niciun caz; 

b) atrag nulitatea contractului în întregul său numai dacă sunt, prin natura lor, esen iale sau dacă, în lipsa 
acestora, contractul nu s-ar fi încheiat; 

c) nu atrag nulitatea contractului în întregul său dacă sunt, prin natura lor, esen iale sau dacă, în lipsa acestora, 
contractul nu s-ar fi încheiat. 

 

17. În materia stipula iei pentru altul: 

a) dacă beneficiarul nu este determinat sau, cel pu in, determinabil la data încheierii stipula iei, stipula ia profită 
stipulantului, fără a agrava însă sarcina promitentului; 

b) dacă beneficiarul nu există în momentul în care promitentul trebuie să îşi execute obliga ia, stipula ia profită 
stipulantului, fără a agrava însă sarcina promitentului; 

c) beneficiarul nu trebuie să existe în momentul în care promitentul trebuie să îşi execute obliga ia. 

 

18. În materia dolului: 

a) dolul este alcătuit din trei elemente; 

b) elementul obiectiv constă în utilizarea de mijloace viclene pentru a induce în eroare; 

c) elementul subiectiv constă în inten ia de a induce în eroare o persoană, cu scopul o determina să încheie un 
anumit act juridic. 
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19. Constituirea ca parte civil  pe parcursul urm ririi penale sau în fa a instan ei de judecat  pân  la 
începerea cercet rii judec toreşti:  

a) întrerupe prescrip ia extinctivă; 

b) nu întrerupe prescrip ia extinctivă; 

c) nicio variantă. 

 

20. În materia r spunderii civile contractuale: 

a) debitorul este inut să repare prejudiciul cauzat cu inten ie sau din culpă; 

b) în caz de neexecutare, debitorul trebuie să facă dovada unei cauze care îl exonerează de răspundere 

pentru a nu fi angajată răspunderea lui contractuală; 

c) dacă legea nu prevede altfel sau păr ile nu convin contrariul, răspunderea nu este înlăturată nici atunci când 

prejudiciul este cauzat de for ă majoră sau de caz fortuit. 
 

21. În func ie de consecin ele care intervin, eroarea se clasific  în: 

a) eroarea esen ială şi eroarea neesen ială; 

b) eroarea de fapt şi eroarea de drept; 

c) error in negotium, error in corpore şi error in substantiam. 

 

22. Cât priveşte natura juridic  a termenului de 30 de zile în cazul repunerii în termenul de prescrip ie 
extinctiv : 

a) este vorba de un termen este de prescrip ie extinctivă; 

b) nu este vorba de un termen este de prescrip ie extinctivă; 

c) este vorba de un termen de decădere. 

 

23. În cazul în care s-a dat un mandat general:  
a) pentru actele de conservare este nevoie de un mandat special; 

b) pentru actele de dispozi ie nu este nevoie de un mandat special; 

c) pentru actele de dispozi ie este nevoie de un mandat special. 

 

24. În ceea ce priveşte termenele de dec dere de ordine public : 

a) păr ile pot să mărească termenele de decădere de ordine publică; 

b) păr ile nu pot să micşoreze termenele de decădere de ordine publică; 

c) păr ile nu pot să mărească termenele de decădere de ordine publică. 
 

25. Nulitatea absolut :  
a) nu este imprescriptibilă pe cale de ac iune; 

b) este imprescriptibilă pe cale de excep ie; 

c) nulitatea absolută nu poate fi invocată oricând, pe cale de ac iune sau de excep ie. 

 

26. La moartea unei p r i, drepturile şi obliga iile sale contractuale:  
a) se transmit succesorilor săi universali sau cu titlu universal, dacă din lege, din stipula ia păr ilor ori din natura 

contractului nu rezultă contrariul; 

b) nu se transmit în niciun caz succesorilor săi universali sau cu titlu universal; 

c) se transmit succesorilor săi universali, nu şi celor cu titlu universal. 

 

27. Contractul unilateral: 

a) dă naştere la obliga ii doar pentru una dintre păr i, iar cealaltă parte are doar calitatea de creditor; 

b) presupune reciprocitatea obliga iilor ce revin păr ilor şi interdependen a obliga iilor reciproce; 

c) dă naştere la obliga ii nu doar pentru una dintre păr i. 

 

28. În materia termenului voluntar: 

a) majoritatea termenelor este formată din această categorie; 

b) majoritatea termenelor nu este formată din această categorie; 

c) nu este numit şi termen conven ional.  
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29. Pot fi supuse rezolu iunii: 

a) actele juridice declarative;  

b) actele juridice translative, dacă sunt contracte sinalagmatice;  

c) actele juridice constitutive, dacă sunt contracte sinalagmatice. 

 

30. Cazul declar rii nulit ii unei persoane juridice:  
a) este o excep ie de la principiul retroactivită ii efectelor nulită ii actului juridic; 

b) nu este o excep ie de la principiul retroactivită ii efectelor nulită ii actului juridic; 

c) nicio variantă. 

 

31. În cazul contractului de arendare: 

a) forma cerută este ad validitatem;  
b) forma cerută este ad probationem; 
c) este cerută forma pentru opozabilitate fa ă de ter i. 

 

32. Sunt excep ii de la principiul anul rii actului subsecvent ca urmare a anul rii actului primar: 

a) cazul unor contracte cu executare succesivă, care, sub condi ia respectării formalită ilor de publicitate 
prevăzute de lege, vor continua să producă efecte pe durata stipulată de păr i, dar nu mai mult de un an de 
la data desfiin ării titlului constituitorului; 

b) cazul locatarului de bună-credin ă, contractul de loca iune încheiat de acesta urmând a produce efecte şi 
după desfiin area titlului locatorului pe durata de 6 luni de la data desfiin ării; 

c) cazul men inerii actelor de conservare sau de administrare a bunului. 

 

33. Actele de conservare: 

a) pot fi încheiate şi de cel lipsit de capacitate de exerci iu doar în anumite cazuri; 

b) pot fi încheiate şi de cel lipsit de capacitate de exerci iu; 

c) nu pot fi încheiate de cel lipsit de capacitate de exerci iu. 

 

34. Cât priveşte obliga iile indivizibile: 

a) suspendarea prescrip iei fa ă de unul dintre creditori sau, după caz, debitori produce efecte şi fa ă de ceilal i; 

b) suspendarea prescrip iei fa ă de unul dintre creditori sau, după caz, debitori nu produce efecte şi fa ă de ceilal i; 
c) suspendarea prescrip iei fa ă de unul dintre creditori sau, după caz, debitori produce efecte şi fa ă de ceilal i, 

doar în cazul indivizibilită ii active. 

 

35. Forma cerut  ad validitatem: 

a) reprezintă un element constitutiv al actului juridic civil, în lipsa căruia actul juridic va fi lovit de nulitate absolută; 
b) reprezintă un element constitutiv al actului juridic civil, în lipsa căruia actul juridic va fi lovit de nulitate relativă; 
c) este incompatibilă cu manifestarea tacită de voin ă. 
 

36. Referitor la riscul în contractul translativ de proprietate, în cazul pieirii fortuite a bunului: 

a) debitorul obliga iei de predare pierde dreptul la contrapresta ie, dar, dacă a primit-o, nu este obligat să o 
restituie; 

b) debitorul obliga iei de predare pierde dreptul la contrapresta ie, iar dacă a primit-o este obligat să o restituie; 

c) debitorul obliga iei de predare nu pierde dreptul la contrapresta ie, dacă a primit-o, nefiind obligat să o 
restituie. 

 

37. În privin a efectelor condi iei suspensive, pendente conditione: 

a) creditorul poate să facă acte de conservare a dreptului său; 

b) creditorul nu poate să facă acte de conservare a dreptului său;  

c) dobânditorul sub condi ie suspensivă al unui drept real imobiliar îl poate înscrie provizoriu în cartea funciară. 
 

38. Pentru ca dobânditorul unui anumit drept s  aib  calitatea de având-cauz : 

a) trebuie să fie vorba de drepturi şi obliga ii strâns legate de dreptul subiectiv dobândit; 

b) trebuie să fie vorba de acte juridice anterioare încheiate de autorul lui cu alte persoane şi referitoare la 
acelaşi drept sau bun; 

c) nu trebuie ca actul juridic fa ă de care urmează a se stabili calitatea de având-cauză sau de ter  a succesorului 
cu titlu particular să îndeplinească cerin ele de opozabilitate fa ă de ter i. 
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39. Dac  fiecare dintre p r i poate invoca nulitatea contractului sau mai multe p r i o pot invoca împo-
triva alteia: 

a) confirmarea făcută de una dintre acestea împiedică invocarea nulită ii de către celelalte păr i;  

b) confirmarea făcută de una dintre acestea nu împiedică invocarea nulită ii de către celelalte păr i;  

c) confirmarea făcută de una dintre acestea poate împiedica invocarea nulită ii de către celelalte păr i.  

 

40. În materia actului juridic civil:  

a) clauza penală este un act juridic accesoriu;  

b) clauza penală nu este un act juridic accesoriu; 

c) arvuna este un act juridic accesoriu. 

 

41. Dac  în pactul comisoriu p r ile au stabilit c  nu este necesar  punerea în întârziere a debitorului 
obliga iei neexecutate culpabil: 

a) rezolu iunea va opera din momentul la care creditorul notifică în scris debitorului declara ia unilaterală de 
rezolu iune; 

b) rezolu iunea nu va opera din momentul la care creditorul notifică în scris debitorului declara ia unilaterală de 
rezolu iune; 

c) nici o variantă. 

 

42. Sunt cazuri în care reprezentarea legal  înceteaz : 

a) când minorul lipsit de capacitate de exerci iu împlineşte vârsta de 14 ani, dobândind, prin aceasta, 
capacitate de exerci iu restrânsă; 

b) dacă moare minorul sub 14 ani sau cel pus sub interdic ie judecătorească; 
c) dacă se ridică interdic ia judecătorească, fostul interzis având sub 14 ani. 

 

43. În cazul testamentului: 

a) forma cerută este ad validitatem;  
b) forma cerută este ad probationem; 
c) este cerută forma pentru opozabilitate fa ă de ter i. 

 

44. În materia stipula iei pentru altul: 

a) beneficiarul nu trebuie să existe în momentul în care promitentul trebuie să îşi execute obliga ia; 

b) dacă beneficiarul nu există în momentul în care promitentul trebuie să îşi execute obliga ia, stipula ia profită 
stipulantului, fără a agrava însă sarcina promitentului; 

c) beneficiarul trebuie să fie determinat sau, cel pu in, determinabil la data încheierii stipula iei şi să existe în 
momentul în care promitentul trebuie să îşi execute obliga ia. 

 

45. Atunci când obliga ia presupune prin natura sa un termen şi nu exist  nicio conven ie prin care 
acesta s  poat  fi determinat: 

a) instan a va putea să fixeze termenul; 
b) instan a nu va putea să fixeze termenul;  
c) instan a va trebui să fixeze termenul.  

 

46. În ceea ce priveşte formarea valabil  a actelor juridice unilaterale: 

a) verificarea valabilită ii voin ei unice este nu doar necesară, dar şi suficientă; 

b) verificarea valabilită ii voin ei unice este doar necesară, nu şi suficientă; 

c) verificarea valabilită ii voin ei unice nu este necesară. 
 

47. Lipsa cauzei actului juridic civil: 

a) nu atrage anulabilitatea contractului; 

b) atrage întotdeauna anulabilitatea contractului; 

c) nu atrage anulabilitatea contractului, dacă contractul a fost greşit calificat şi poate produce alte efecte juridice. 
 

48. Pentru ac iunea prin care se solicit  restituirea darurilor primite pe durata logodnei în considerarea 
c s toriei:  

a) termenul de prescrip ie extinctivă de un an începe să curgă de la data ruperii logodnei; 

b) termenul de prescrip ie extinctivă de un an nu începe să curgă de la data ruperii logodnei; 

c) termenul de prescrip ie extinctivă de doi ani începe să curgă de la data ruperii logodnei. 
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49. În materia interpret rii contractelor: 

a) actul juridic valabil încheiat obligă nu numai la ceea ce este expres stipulat, dar şi la toate urmările pe care 
practicile statornicite între păr i, uzan ele, legea sau echitatea le dau actului, după natura lui; 

b) clauzele obişnuite într-un contract se subîn eleg, deşi nu sunt stipulate în mod expres;  

c) clauzele obişnuite într-un contract se subîn eleg, doar dacă sunt stipulate în mod expres.  

 

50. Neexecutarea par ial : 

a) nu poate conduce la rezolu iunea totală a contractului; 

b) nu poate conduce la rezolu iunea par ială a contractului; 

c) poate conduce atât la rezolu iunea totală a contractului, cât şi la rezolu iunea par ială a contractului. 

 

51. Ac iunea negatorie: 

a) este prescriptibilă extinctiv; 

b) este imprescriptibilă extinctiv; 

c) nu este imprescriptibilă extinctiv. 

 

52. În ceea ce priveşte proba dolului: 

a) dolul se prezumă;  

b) dolul nu se prezumă; 
c) persoana care solicită anularea actului juridic pe motiv de dol trebuie să facă dovada dolului. 

 

53. În materia r spunderii contractuale: 

a) existen a unei fapte ilicite care constă în nerespectarea unei obliga ii contractuale este o condi ie a 

răspunderii contractuale; 

b) existen a unui prejudiciu nu este o condi ie a răspunderii contractuale; 

c) raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu nu este o condi ie a răspunderii contractuale. 

 

54. Dac  persoana care invoc  nulitatea absolut  a unui act juridic nu urm reşte ob inerea unui folos 
propriu din anularea actului respectiv: 

a) ac iunea va fi respinsă; 

b) ac iunea va fi respinsă ca nefondată; 
c) ac iunea nu va fi respinsă ca lipsită de interes. 

 

55. În ceea ce priveşte restituirea presta iilor efectuate în baza unui act juridic anulat: 

a) cel interesat poate să solicite, în acelaşi timp, atât declararea nulită ii, cât şi restabilirea situa iei anterioare; 
b) cel interesat poate să solicite mai întâi anularea actului juridic şi, dacă instan a va dispune desfiin area 

acestuia, să declanşeze un al doilea proces, care să aibă ca obiect restituirea presta iilor efectuate în baza 

actului juridic anulat; 

c) cel interesat nu poate să solicite, în acelaşi timp, atât declararea nulită ii, cât şi restabilirea situa iei anterioare. 
 

56. Dreptul la ac iune în sens procesual: 

a) este supus prescrip iei extinctive;  

b) nu este supus prescrip iei extinctive; 

c) nicio variantă. 

 

57. Condi ia imposibil : 

a) constă într-un eveniment care nu se poate realiza, doar sub aspect material; 

b) constă într-un eveniment care nu se poate realiza, doar sub aspect juridic; 

c) constă într-un eveniment care nu se poate realiza, fie sub aspect material, fie sub aspect juridic. 

 

58. Caducitatea: 

a) presupune un act juridic valabil încheiat; 

b) reprezintă o cauză de ineficacitate a actului juridic civil; 

c) nu reprezintă o cauză de ineficacitate a actului juridic civil. 

 


