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DREPTUL CIVIL 

 

1. Legea civilă are caracter retroactiv: 

a. dacă instituie o răspundere mai blândă pentru autorul prejudiciului 

civil; 

b. prin acordul ambelor părţi şi al instanţei de judecată; 

c. în cazurile prevăzute de lege. 

 

2. Dacă o normă juridică este neclară, instanţa de judecată: 

a. va respinge acţiunea pe motiv de imposibilitate de a da o soluţie; 

b. este obligată s-o aplice; 

c. va solicita avizul organului care a adoptat norma juridică. 

 

3. Este ilicită cauza actului juridic care: 

a. nu a fost convenită de părţi; 

b. contravine legii, ordinii publice sau bunelor moravuri; 

c. a cauzat un prejudiciu. 

 

4. Acordul prealabil pentru încheierea actului juridic, de regulă: 

a. nu poate fi revocat; 

b. poate fi revocat până la momentul încheierii actului juridic; 

c. poate fi revocat oricând. 

 

5. Forma este o condiţie de validitate a actului juridic numai în cazurile: 

a. în care obiectul este un imobil; 

b. expres prevăzute în lege; 

c. când contractul nu se execută la momentul încheierii. 

 

6. Actul juridic care vine să modifice un alt act juridic trebuie să poarte forma: 

a. stabilită pentru actul juridic modificat; 

b. în care a fost încheiat actul juridic modificat; 

c. autentică. 

 

7.  Actul juridic care se execută chiar la încheierea lui poate fi încheiat verbal, 

dacă: 

a. este imposibil de a-l îmbrăca în formă scrisă; 

b. părţile au convenit astfel; 

c. forma scrisă sau autentică nu este o condiţie de valabilitate. 

 

8.  În cazul în care clauza penală nu este scrisă: 

a. clauza este nulă; 

b. în caz de litigiu, părţile nu pot aduce martori pentru a demonstra 

existenţa clauzei penale; 

c. clauza este valabilă. 



2 

 

 

9.  Dacă una dintre părţi a executat total sau parţial actul juridic pentru care se 

cere forma autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui 

notarială: 

a. instanţa poate declara contractul valabil; 

b. instanţa va obliga partea de rea-credinţă să se prezinte la notar; 

c. instanţa va sancţiona partea care refuză să se prezinte la notar. 

 

10.  Nulitatea absolută poate fi invocată: 

a. doar de părţile contractului; 

b. de orice persoană care are un interes născut şi actual; 

c. doar de către debitor. 

 

11.  Nulitatea relativă poate fi invocată: 

a. de către persoana în interesul căreia este stabilită; 

b. de instanţa de judecată; 

c. de orice persoană care are un interes născut şi actual. 

 

12.  Nulitatea absolută: 

a. poate fi acoperită de către părţi; 

b. nu poate fi acoperită de către părţi; 

c. poate fi acoperită de către părţi, dacă acestea nu au cunoscut cauza 

nulităţii. 

 

13.  Nulitatea relativă: 

a. poate fi acoperită de către părţi; 

b. nu poate fi acoperită de către părţi; 

c. nu poate fi acoperită de către părţi, dacă nu au cunoscut cauza nulităţii. 

 

14.  Confirmarea actului lovit de nulitate relativă se poate face: 

a. doar prin declarații exprese; 

b. în orice mod din care rezultă voinţa de a confirma actul juridic; 

c. doar în cazurile prevăzute de lege. 

 

15.  Este fictiv actul juridic: 

a. în care nu este indicat bunul; 

b. încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice; 

c. încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic. 

 

16.  Este simulat actul juridic: 

a. în care nu este indicat bunul; 

b. încheiat fără intenţia de a produce efecte juridice; 

c. încheiat cu intenţia de a ascunde un alt act juridic. 
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17.  Actul juridic a cărui încheiere de către o parte a fost determinat de 

comportamentul dolosiv sau viclean al unui terţ, poate fi anulat, dacă: 

a. terţul este de bună-credinţă; 

b. terţul este de rea-credinţă; 

c. cealaltă parte este de rea-credinţă. 

 

18.  Dacă o parte la un act juridic l-a încheiat în baza unei erori, aceasta nu poate 

invoca eroarea, dacă: 

a. eroarea se referă la natura actului juridic; 

b. eroarea se referă la calităţile substanţiale ale actului juridic; 

c. eroarea îi este imputabilă. 

 

19.  Actul juridic încheiat în baza erorii nu poate fi contestat, dacă: 

a. cealaltă parte îl execută imediat; 

b. cealaltă parte este de acord să-l execute în conformitate cu dorinţa 

părţii aflate în eroare; 

c. cealaltă parte declară rezoluţiunea actului juridic. 

 

20.  Emanciparea operează: 

a. prin hotărârea autorităţii tutelare, independent de opinia părinţilor 

minorului; 

b. prin hotărârea autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi ai 

minorului; 

c. prin hotărâre judecătorească, cu acordul ambilor părinţi ai minorului. 

 

21.  Persoana fizică poate fi declarată dispărută fără veste, dacă lipseşte de la 

domiciliu şi a trecut cel puţin: 

a. şase luni din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei; 

b. un an din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei; 

c. doi ani din ziua primirii ultimelor ştiri despre locul aflării ei. 

 

22.  În cazul în care persoana este declarată absentă fără de veste: 

a. se numeşte un administrator al patrimoniului de către instanţa de 

judecată; 

b. se numeşte un administrator al patrimoniului de către notar; 

c. se deschide moştenirea. 

 

23.  Persoana juridică poate fi constituită: 

a. doar în formele expres prevăzute de lege; 

b. în forma prevăzută de convenţia părţilor; 

c. în formele neinterzise de lege. 

 

24.  Sediul persoanei juridice este: 

a. locul aflării administraţiei persoanei juridice; 
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b. locul indicat în calitate de sediu în actul ei de constituire şi/sau 

statutul ei; 

c. locul aflării majorităţii bunurilor persoanei juridice. 

 

25.  Persoana juridică poartă răspundere pentru obligaţiile sale: 

a. cu tot patrimoniul ce îi aparţine; 

b. cu toate bunurile arătate în actul de constituire şi/sau statut; 

c. în limita sumei indicate în actul de constituire şi/sau statut. 

 

26.  Poate fi constituită de o singură persoană: 

a. societatea în nume colectiv; 

b. societatea cu răspundere limitată; 

c. societatea în comandită. 

 

27.  Obligaţia de vărsare integrală a aportului la o societate comercială trebuie 

executată: 

a. până la data înregistrării societăţii comerciale; 

b. în orice termen prevăzut în actul de constituire; 

c. în termen de 6 luni de la data înregistrării societăţii comerciale. 

 

28.  Munca personală a asociatului poate constitui aport la o societate comercială: 

a. dacă actul de constituire o prevede; 

b. dacă cu el se încheie un contract individual de muncă; 

c. numai în cadrul societăţii în nume colectiv sau în societatea în 

comandită, de către comanditaţi. 

 

29.  Dacă un asociat al unei societăţi comerciale nu execută obligaţia de a vărsa 

integral aportul, executarea ei poate fi cerută de: 

a. toţi asociaţii în comun; 

b. oricare asociat; 

c. Camera Înregistrării de Stat. 

 

30.  În cazul majorării capitalului social al societăţii comerciale, aportul trebuie 

vărsat în: 

a. momentul adoptării hotărârii de majorare a capitalului social de către 

adunarea generală; 

b. orice moment indicat în hotărârea de majorare a capitalului social de 

către adunarea generală; 

c. termenul stabilit în hotărârea de majorare a capitalului social de 

către adunarea generală, dar nu mai târziu de 60 de zile de la 

adoptarea respectivei hotărâri. 

 

31.  Dacă asociatul societăţii comerciale aduce ca aport o creanţă, obligaţia de 

vărsare a aportului se consideră executată din momentul: 
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a. semnării actului de constituire; 

b. înregistrării societăţii comerciale; 

c. când societatea comercială a obţinut plata sumei care face obiectul 

creanţei. 

 

32.   Conducerea societăţii în nume colectiv se exercită: 

a. doar  prin acordul tuturor membrilor; 

b. de asociatul majoritar;  

c. prin acordul tuturor membrilor. 

 

33.   Acordul cu privire la înlăturarea membrului societăţii în nume colectiv de la 

participarea la veniturile sau pierderile societăţii:  

a. este nul;  

b. este valabil; 

c. este valabil doar dacă acest lucru este prevăzut în actul de constituire. 

 

34.  Membrii societăţii în nume colectiv răspund pentru obligaţiile societăţii: 

a. dacă este prevăzut de actul de constituire; 

b. doar în cazul şi în limitele prevăzute de lege; 

c. cu tot patrimoniul lor în mod subsidiar solidar. 

 

35.  La adunarea generală a acţionarilor într-o societate pe acţiuni, acţionarul 

votează: 

a. după principiul un asociat – un vot; 

b. după principiul o acţiune cu drept de vot – un vot; 

c. în orice mod prevăzut de actul de constituire. 

 

36.  Asociatul societăţii cu răspundere limitată: 

a. răspunde în toate cazurile pentru obligaţiile societăţii; 

b. răspunde pentru obligaţiile societăţii, dacă actul de constituire nu 

prevede altfel; 

c. nu poartă răspundere pentru obligaţiile societăţii. 

 

37.  Dacă un asociat al unei societăţi cu răspundere limitată cumpără încă o parte 

socială de la alt asociat al aceleiaşi societăţi: 

a. el are două părţi sociale, fiecare cu mărimea ei; 

b. el are o parte socială, care creşte proporţional mărimii părţii sociale 

dobândite; 

c. părţile sociale ale tuturor asociaţilor cresc proporţional cu mărimea 

părţii sociale dobândite de unul dintre ei. 

 

38.  Dacă există unul din temeiurile de excludere a asociatului din societatea cu 

răspundere limitată, excluderea se face de către: 

a. adunarea generală a asociaţilor; 
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b. administrator; 

c. instanţa de judecată. 

 

39.  Procura emisă pentru încheierea unui act juridic autentic trebuie să fie: 

a. autentificată notarial, doar în cazurile expres prevăzute de lege; 

b. în formă scrisă; 

c. autentificată notarial în toate cazurile. 

 

40.  Procura de substituire trebuie să aibă forma: 

a. stabilită pentru procura de bază; 

b. scrisă; 

c. autentificată notarial. 

 

41.  Dacă procura nu conține data la care a fost întocmită, ea este: 

a. nulă; 

b. inopozabilă terţilor; 

c. valabilă timp de un an. 

 

42.  În cazul anulării procurii, persoana care a eliberat procura trebuie să anunţe: 

a. notarul; 

b. notarul şi reprezentantul; 

c. reprezentantul și pe terţii cunoscuţi cu care reprezentantul urma 

să contracteze. 

 

43.  Odată cu expirarea termenului de prescripţie: 

a. debitorul are dreptul să refuze executarea obligaţiei; 

b. nu se poate de înaintat o acţiune în instanţa de judecată; 

c. obligaţia se stinge şi debitorul este liberat de obligaţie. 

 

44. Termenul de prescripţie începe să curgă de la data: 

a. când persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea 

dreptului; 

b. intentării acţiunii în judecată; 

c. când debitorul a refuzat să execute obligaţia. 

 

45.  În acţiunile privind răspunderea delictuală, termenul de prescripţie extinctivă 

începe să curgă de la data când: 

a. păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba; 

b. păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască paguba şi pe cel care 

răspunde de ea; 

c. păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască pe cel care răspunde de 

pagubă. 

 

46.  În acţiunile privind anularea actului juridic pentru violenţă, termenul de 
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prescripţie extinctivă începe să curgă de la data când: 

a. violenţa a început; 

b. victima ar fi putut să respingă actul de violenţă; 

c. violenţa a încetat. 

 

47.   În cazul obligaţiilor regresive, termenul de prescripţie extinctivă începe să 

curgă: 

a. de la data când trebuia executată obligaţia principală; 

b. de la data când a fost executată obligația regresivă; 

c. după 7 zile din momentul ce a fost executată obligația regresivă. 

 

48.  Curgerea termenului de prescripţie extinctivă se suspendă, dacă: 

a. reclamantul a intentat acţiune; 

b. înaintarea acţiunii este imposibilă din motive de forţă majoră; 

c. judecătorul se află în imposibilitate de a examina cauza din motive care 

nu depind de el. 

 

49.  Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe, dacă: 

a. este intentată acţiunea în modul stabilit; 

b. debitorul este informat că ar trebui să execute obligaţia sa; 

c. debitorul face parte din rândul forţelor armate puse pe picior de război. 

 

50.  Dacă instanţa de judecată a scos cererea de pe rol, cursul prescripţiei 

extinctive care a început până la intentarea acţiunii: 

a. se întrerupe; 

b. curge în condiţiile stabilite de instanţa de judecată; 

c. continuă fără întrerupere. 

 

51.  În cazul omiterii termenului de prescripție, se poate cere repunerea în termen: 

a. în termen de 30 de zile de la momentul când creditorul a aflat sau 

trebuia să afle despre încetarea motivelor omiterii; 

b. indiferent de termenul scurs de la momentul când creditorul a aflat sau 

trebuia să afle despre încetarea motivelor omiterii termenului; 

c. în termen de 90 de zile de la momentul când debitorul a aflat s-au 

trebuia să afle despre încetarea motivelor omiterii termenului. 

 

52.  Dacă debitorul a executat obligaţia sa după expirarea termenului de 

prescripţie: 

a. el poate pretinde restituirea a tot ceea ce a executat; 

b. el poate pretinde restituirea a tot ceea ce a executat, dacă demonstrează 

că nu cunoştea faptul expirării termenului de prescripţie extinctivă; 

c. el nu poate pretinde restituirea celor executate. 

 

53.  În raporturile juridice în care nu este stipulat termenul executării obligaţiei sau 
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în care executarea poate fi cerută oricând termenul de prescripţie extinctivă 

începe să curgă: 

a. de la data când debitorul trebuie să execute obligaţia. 

b. de la data când creditorul a cerut executarea obligației; 

c. de la data când debitorul a refuzat executarea obligației. 

 

54.  Dacă un drept este imprescriptibil, atunci el: 

a. nu poate fi apărat de instanţa de judecată; 

b. poate fi apărat de instanţa de judecată doar în interiorul termenului de 

prescripţie; 

c. poate fi apărat de instanţa de judecată oricând. 

 

55.  Dreptul de folosință ca atribut al dreptului de proprietate include în sine: 

a. doar folosința bunului; 

b. atât folosința bunului cât și administrarea acestuia; 

c. folosința bunului cât şi libertatea persoanei de a nu folosi bunul.  

 

56.    Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului îl suportă: 

a. proprietarul bunului; 

b. proprietarul, dacă legea sau contractul nu prevede altfel; 

c. doar posesorul bunului. 

 

57.  Fructele produse de bunul proprietate comună pe cote-părţi se cuvin: 

a. tuturor coproprietarilor proporţional cotei-părţi deţinute, dacă 

aceștia nu au stabilit altfel; 

b. doar coproprietarului ce deține bunul comun; 

c. coproprietarului ce deține bunul comun, cu condiția că a adus 

îmbunătățiri bunului comun.  

 

58.  Proprietarul are următoarele atribute: 

a. posesie, folosinţă, dispoziţie; 

b. posesie, administrare, dispoziţie;  

c. posesie, folosinţă, administrare. 

 

59.  Posesor nemijlocit este persoana care: 

a. poate stăpâni bunul direct; 

b. poate stăpâni bunul cu ajutorul altor persoane;  

c. poate stăpâni bunul doar cu ajutorul reprezentantului legal. 

 

60.  Posesor mijlocit este persoana care: 

a. poate stăpâni bunul direct; 

b. poate stăpâni bunul cu ajutorul altor persoane; 

c. poate stăpâni bunul doar cu ajutorul reprezentantului legal. 
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61.  Posesorul este prezumat proprietar al bunului, dacă: 

a. nu este dovedit că a început a poseda pentru altul; 

b. este dovedit că a început a poseda pentru altul; 

c. deţine bunul în posesie. 

 

62.  Prezumţia de proprietate nu operează în cazul în care: 

a. dreptul de proprietate trebuie înscris în registrul public; 

b. posesorul este de rea-credinţă; 

c. posesorul este de bună-credinţă. 

 

63.   În privinţa bunurilor proprietate comună pe cote-părţi nu se pot încheia acte 

de dispoziţie decât: 

a. cu acordul tuturor coproprietarilor; 

b. cu acordul majorității coproprietarilor; 

c. cu acordul coproprietarului ce deține în posesiune bunul comun. 
  

64.  Revendicarea posesiunii poate avea loc: 

a. în decurs de 5 ani pentru bunurile mobile; 

b. în decurs de 3 ani; 

c. în decurs de 15 ani pentru bunurile imobile. 

 

65.  Dreptul de uzufruct este un drept: 

a. personal, transmisibil, real; 

b. real, inalienabil, limitat în timp; 

c. real, inalienabil, nelimitat în timp. 

 

66.  Uzufructul se instituie cel mult până la: 

a. decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice, dacă 

un termen mai scurt nu este stabilit prin lege sau prin act juridic;  

b. decesul persoanei fizice sau până la lichidarea persoanei juridice; 

c. decesul persoanei fizice, dar nu mai mult de o perioadă de 99 de ani.   

 

67.  Dreptul uzufructuarului: 

a. nu se extinde asupra drepturilor nudului proprietar cu privire la 

comoara descoperită în bun; 

b. se extinde asupra drepturilor nudului proprietar cu privire la comoara 

descoperită în bun; 

c. se extinde asupra drepturilor nudului proprietar cu privire la comoara 

descoperită în bun, doar în cazurile prevăzute de lege. 

 

68.  Obiect al dreptului de uzufruct pot fi: 

a. doar bunurile necomsumptibile; 

b. bunurile necomsumptibile, iar în cazurile prevăzute de lege și cele 

comsumptibile; 
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c. atât bunurile necomsumptibile cât și bunurile comsumptibile. 

 

69.  Dreptul grevat cu uzufruct: 

a. poate fi modificat sau stins prin act juridic numai cu acordul 

uzufructuarului; 

b. poate fi modificat sau stins prin act juridic fără a fi necesar acordul 

uzufructuarului; 

c. în nici un caz nu poate fi modificat sau stins. 

 

70.  Dreptul de uz: 

a. este un drept real; 

b. este un drept obligațional; 

c. la voința părților, poate fi real sau obligațional. 

 

71.  Dreptul de abitație poate avea ca obiect: 

a. atât bunuri comsumptibile cât și bunuri necomsumptibile; 

b. o locuință; 

c. oricare bunuri din circuitul civil. 

 

72.  Dispoziţiile privitoare la uzufruct: 

a. se aplică în modul corespunzător uzului şi abitaţiei; 

b. nu se aplică uzului şi abitaţiei; 

c. se aplică în modul corespunzător doar uzului. 

 

73.  Servitutea este o sarcină care grevează: 

a. doar un bun imobil; 

b. doar un bun mobil; 

c. atât un bun imobil cât și un bun mobil. 

 

74.  Servitutea poate fi constituită: 

a. prin destinaţia stabilită de proprietar, prin acte juridice ori prin 

uzucapiune; 

b. doar prin acte juridice; 

c. doar prin acte juridice și prin uzucapiune. 

 

75.  Se pot dobândi prin uzucapiune, în condiţiile legii: 

a. servituţile continue şi aparente, precum şi cele neaparente şi 

pozitive; 

b. doar servituţile continue şi aparente; 

c. doar servituțile neaparente şi pozitive. 

 

76.  Asupra construcţiilor şi plantaţiilor amplasate pe terenul său de proprietarul 
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terenului dominant, proprietarul terenului aservit: 

a. are toate drepturile; 

b. nu are nici un drept; 

c. are drepturile pe care i le recunoaște proprietarul terenului dominant. 

 

77.  La realizarea servituţii, persoana împuternicită trebuie să respecte interesele: 

a. proprietarului terenului aservit; 

b. proprietarului terenului dominant; 

c. proprietarului terenului aservit, cât și al celui dominant. 

 

78.  Dreptul de servitute poate fi stins prin neuz pentru o perioadă de: 

a. 15 ani; 

b. 10 ani; 

c. 5 ani. 

 

79.  Dreptul de superficie este un drept:  

a. real imobiliar; 

b. real imobiliar și mobiliar; 

c. obligațional imobiliar.  

 

80.  Dreptul de superficie se constituie pentru un termen: 

a. de 99 de ani, dacă nu a fost stabilit un alt termen; 

b. de cel mult 99 de ani; 

c. de cel puțin 99 de ani. 

 

81.  Prin noțiunea de autor, în sensul Legii privind dreptul de autor și drepturile 

conexe, se desemnează: 

a. persoana fizică prin a cărei activitate creatoare a fost creată opera; 

b. persoana fizică și persoana juridică prin a cărei activitate creatoare a 

fost creată opera; 

c. orice persoană prin a cărei activitate creatoare a fost creată opera și care 

a înregistrat-o în condițiile legislației în vigoare. 

 

82.  Beneficiază de protecţie toate operele exprimate într-o anumită formă 

obiectivă din domeniul literar, artistic şi ştiinţific: 

a. dacă acestea au fost aduse la cunoştinţa publicului; 

b. dacă acestea au fost aduse la cunoştinţa publicului, cu respectarea 

tuturor cerințelor legale; 

c. indiferent de faptul dacă acestea au fost sau nu aduse la cunoştinţa 

publicului. 

 

83.  Protecţia dreptului de autor se extinde: 

a. asupra formei de exprimare; 

b. asupra ideilor, teoriilor, descoperirilor ştiinţifice, procedeelor, 
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metodelor de funcţionare; 

c. asupra invenţiilor cuprinse într-o operă. 

 

84.  Opera se consideră publicată pentru prima dată în Republica Moldova dacă a 

fost publicată în Republica Moldova în decurs de:  

a. 30 de zile de la data primei sale publicări peste hotare; 

b. 6 luni de la data primei sale publicări peste hotare; 

c. un an de la data primei sale publicări peste hotare.  

 

85.  Protecţia dreptului de autor nu se extinde: 

a. asupra formei de exprimare; 

b. asupra simbolurilor de stat şi a semnelor oficiale ale statului; 

c. asupra operelor derivate şi integrante la baza cărora stau una ori mai 

multe opere şi/sau oricare alte materiale preexistente. 

 

86.  Drepturile morale: 

a. pot face obiectul vreunei renunţări sau cesiuni în cazul în care autorul 

le cedează în condițiile legii; 

b. pot face obiectul vreunei renunţări sau cesiuni în cazul în care autorul 

cedează drepturile sale patrimoniale; 

c. nu pot face obiectul vreunei renunţări sau cesiuni. 

 

87.  Dreptul de autor asupra unei opere create prin efortul comun al două sau al 

mai multor persoane aparţine coautorilor în comun: 

a. dacă această operă constituie un tot indivizibil; 

b. dacă această operă constituie un tot indivizibil sau este formată din 

părţi; 

c. indiferent de faptul dacă această operă constituie un tot indivizibil 

sau este formată din părţi. 

 

88.  Drepturile morale asupra unei opere create ca urmare a îndeplinirii unei 

misiuni încredinţate de angajator sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiilor de 

serviciu (operă de serviciu) aparţin: 

a. autorului acestei opere; 

b. angajatorului autorului acestei opere; 

c. atât autorului acestei opere cât și angajatorului autorului acestei opere.  

 

89.  Crearea şi difuzarea unei opere de artă plastică ce conţine un portret se permit 

cu consimţământul: 

a. persoanei reprezentate;  

b. persoanei reprezentate și al membrilor familiei acesteia; 

c. persoanei reprezentate sau al succesorilor acesteia. 

 

90.  Drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la remuneraţie în privinţa operelor 
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se protejează pe tot timpul vieţii autorului şi timp de: 

a. 50 de ani după deces; 

b. 70 de ani după deces; 

c. 75 de ani după deces. 

 

91. Pentru apariţia şi exercitarea drepturilor conexe: 

a. este necesară înregistrarea acestor drepturi; 

b. este necesară aducerea la cunoștința publicului larg; 

c. nu este necesară respectarea vreunei formalităţi. 

 

92.  La depunerea cererii în cauzele privind dreptul de autor, drepturile conexe sau 

alte drepturi protejate, reclamanții: 

a. achită taxa de stat conform regulilor generale; 

b. achită taxa de stat în cuantumul prevăzut distinct în Legea taxei de stat, 

pentru asemenea categorii de cauze; 

c. sunt scutiți de la plata taxei de stat. 

 

93.  Drepturile organizaţiei de difuziune prin eter sau prin cablu se protejează: 

a. timp de 25 de ani de la prima difuzare a emisiunii de către asemenea 

organizaţie; 

b. timp de 50 de ani de la prima difuzare a emisiunii de către 

asemenea organizaţie; 

c. timp de 70 de ani de la prima difuzare a emisiunii de către asemenea 

organizaţie. 

 

94.  Obligațiile se pot naște din: 

a. contracte, delicte și orice alte acte sau fapte nesusceptibile de a le 

produce în condițiile legii; 

b. contracte, delicte și orice alte acte sau fapte susceptibile de a le 

produce în condițiile legii; 

c. contracte, delicte, acte sau fapte susceptibile de a le produce în 

condițiile legii. 

 

95.  Este naturală obligaţia în a cărei privinţă: 

a. se poate cere executarea silită; 

b. se poate cere executarea silită, doar dacă debitorul nu o execută 

benevol; 

c. nu se poate cere executarea silită. 

 

96.  Obligaţia naturală se transformă în obligaţie civilă perfectă: 

a. în baza înţelegerii dintre debitor şi creditor; 

b. în baza înţelegerii dintre debitor şi creditor, realizată în limita 

condițiilor prevăzute de lege; 

c. în cazurile expres prevăzute de lege. 



14 

 

 

97.  Obligaţia este prezumată divizibilă de drept, dacă: 

a. este stipulat expres că este divizibilă sau dacă obiectul obligaţiei este 

divizibil prin natura sa; 

b. nu este stipulat expres că este divizibilă sau dacă obiectul obligaţiei este 

indivizibil prin natura sa; 

c. nu este stipulat expres că este indivizibilă, precum și dacă obiectul 

obligaţiei nu este indivizibil prin natura sa. 

 

98.  Executarea integrală a obligaţiei solidare faţă de unul dintre creditori are ca 

efect: 

a. exonerarea debitorului de la executarea obligației față de acel creditor; 

b. exonerarea debitorului de la executarea obligației față de ceilalți 

creditori; 

c. exonerarea debitorului de la executarea obligației față de ceilalți 

creditori, dacă creditorul care a primit întreaga prestație a împărțit 

beneficiile cu ceilalți cocreditori. 

 

99.  Debitorul solidar căruia i s-a pretins executarea prestaţiei: 

a. poate să opună creditorului toate excepţiile care sunt comune tuturor 

debitorilor solidari;  

b. poate să opună creditorului toate excepţiile care îi sunt personale 

ori sunt comune tuturor debitorilor solidari; 

c. nu poate să opună creditorului nici o excepţie. 

 

100. Chemarea în judecată a unui debitor solidar: 

a. exclude dreptul creditorului de a chema în judecată ceilalţi debitori 

solidari; 

b. prezumă că se exclude dreptul creditorului de a chema în judecată 

ceilalţi debitori solidari; 

c. nu exclude dreptul creditorului de a chema în judecată ceilalţi 

debitori solidari. 

 

101. Incapacitatea de plată a unuia dintre debitorii solidari are ca efecte 

suportarea în părţi egale de către ceilalţi debitori a părții ce revine din prestație 

debitorului în incapacitate de plată: 

a. dacă legea sau contractul nu prevede altfel; 

b. inclusiv de cel faţă de care creditorul a renunţat la solidaritate, 

dacă legea sau contractul nu prevede altfel; 

c. cu excepția celui faţă de care creditorul a renunţat la solidaritate, dacă 

legea sau contractul nu prevede altfel. 

 

102. Suspendarea, întreruperea sau expirarea termenului de prescripţie faţă de 

un debitor solidar: 
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a. are efecte faţă de codebitorii lui; 

b. are efecte faţă de codebitorii lui, în cazurile prevăzute expres de lege 

sau de contract; 

c. nu are efecte faţă de codebitorii lui. 

 

103. Obligaţia este alternativă în cazul în care are drept obiect: 

a. o singură prestaţie principală al cărei debitor poate fi eliberat prin 

executarea unei alte prestaţii; 

b. două sau mai multe prestaţii principale, dintre care executarea 

uneia eliberează integral debitorul;  

c. una sau mai multe prestații principale, dintre care executarea uneia 

eliberează integral debitorul. 

 

104. Obligaţia este facultativă în cazul în care are drept obiect: 

a. o singură prestaţie principală al cărei debitor poate fi eliberat prin 

executarea unei alte prestaţii; 

b. două sau mai multe prestaţii principale, dintre care executarea uneia 

eliberează integral debitorul; 

c. una sau mai multe prestații principale, dintre care executarea uneia 

eliberează integral debitorul. 

 

105. Dacă debitorul plăteşte integral unuia dintre creditorii solidari: 

a. el este liberat numai faţă de acel creditor; 

b. el este liberat faţă de toţi creditorii solidari; 

c. un alt creditor solidar, diferit de cel care a primit plata, îl poate urmări 

pe debitor. 

 

106. Dacă creditorul a acţionat în judecată unul dintre debitorii solidari, 

respectivul creditor: 

a. nu poate acţiona în judecată pe ceilalţi debitori solidari; 

b. poate acţiona în judecată şi pe ceilalţi debitori solidari; 

c. poate acţiona în judecată şi pe ceilalţi debitori solidari doar dacă şi-a 

rezervat acest drept în cererea de chemare în judecată. 

 

107. Dacă obligaţia este alternativă, executarea unei prestaţii din mai multe 

prestaţii principale: 

a. liberează debitorul doar de acea prestaţie; 

b. liberează integral debitorul; 

c. liberează debitorul doar de obligaţia principală. 

 

108. Dacă obligaţia este alternativă, iar partea în drept să aleagă nu a ales 

prestaţia ce trebuie executată: 

a. obligaţia este stinsă; 

b. partea este obligată să repare prejudiciul cauzat; 
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c. dreptul de a alege revine celeilate părți. 

 

109. Obligaţiile solidare: 

a. se prezumă în toate cazurile; 

b. nu se prezumă, ci se nasc prin act juridic, prin lege sau atunci 

când prestaţia este indivizibilă; 

c. se prezumă doar în cazurile prevăzute prin acordul debitorului și 

creditorului. 

 

110. Dacă contractul nu conţine nici o clauză privind momentul executării 

obligaţiei şi nici din natura obligaţiei nu rezultă acest moment, debitorul poate 

executa obligația: 

a. doar la cererea creditorului; 

b. oricând; 

c. doar în termen de 7 zile de la cererea creditorului. 

 

111. Dacă obligaţia a ajuns la scadenţă, iar debitorul nu poate determina cu bună-

credinţă cui trebuie să o execute: 

a. el este eliberat de executarea obligației; 

b. el poate amâna executarea obligației; 

c. obligaţia se stinge. 

 

112. Este îndreptățit de a primi executarea obligației: 

a. doar creditorul obligației; 

b. doar creditorul obligației și persoana împuternicită de acesta; 

c. atât creditorul sau persoana împuternicită de acesta, cât și persoana 

împuternicită prin lege sau hotărâre judecătorească. 

 

113. Dacă debitorul oferă creditorului o altă prestaţie decât cea datorată: 

a. creditorul poate să accepte noua prestaţie, însă nu este obligat; 

b. creditorul poate accepta prestaţia, dacă aceasta nu prejudiciază 

debitorul; 

c. creditorul poate refuza prestaţia doar în cazurile prevăzute de lege. 

 

114. Acţiunea oblică reprezintă acţiunea creditorului faţă de: 

a. debitorul său; 

b. debitorul debitorului său; 

c. debitorii creditorilor săi. 

 

115. În cazul acţiunii oblice, creditorul poate cere executarea în favoarea: 

a. sa; 

b. debitorului său; 

c. lui sau a debitorului său. 
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116. Forţa majoră poate fi invocată doar dacă şi-a produs efectele: 

a. înainte de încheierea contractului; 

b. în timpul executării contractului; 

c. după încetarea contractului. 

 

117. Dacă un proprietar a încheiat două contracte de vânzare-cumpărare asupra 

aceluiaşi bun, dar nu a predat bunul nici unuia dintre cumpărători, atunci: 

a. ambele contracte sunt nule; 

b. dreptul de a cere bunul aparţine cumpărătorului care primul a 

încheiat contractul; 

c. proprietarul poate alege cui să-i predea bunul. 

 

118. Dacă împrejurările care au stat la baza încheierii contractului s-au 

schimbat în mod considerabil după încheierea acestuia, partea dezavantajată: 

a. poate cere declararea nulităţii contractului; 

b. poate cere ajustarea contractului, doar dacă, prevăzând 

schimbarea, ea nu ar fi încheiat contractul sau l-ar fi încheiat în 

alte condiţii; 

c. este obligată să execute contractul aşa cum el a fost încheiat. 

 

119. Clauza penală este inclusivă în cazul în care creditorul poate cere: 

a. fie repararea prejudiciului, fie plata penalităţii; 

b. repararea prejudiciului în partea neacoperită prin clauza penală; 

c. doar penalitatea. 

 

120. Clauza penală este punitivă în cazul în care creditorul poate cere: 

a. repararea prejudiciului peste penalitate; 

b. fie repararea prejudiciului, fie plata penalităţii; 

c. repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalitate. 

 

121. Clauza penală este exclusivă în cazul în care creditorul poate cere: 

a. doar penalitatea; 

b. fie repararea prejudiciului, fie suma calculată conform clauzei penale; 

c. repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalitate. 

 

122. Clauza penală este alternativă în cazul în care creditorul poate cere: 

a. repararea prejudiciului peste penalitate; 

b. fie repararea prejudiciului, fie plata penalităţii; 

c. repararea prejudiciului în partea neacoperită de penalitate. 

 

123. Instanţa de judecată poate micşora clauza penală: 

a. doar în cazurile expres prevăzute de contract; 

b. la discreția proprie; 

c. numai în cazuri excepţionale şi dacă ea este disproporţionat de 
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mare. 

 

124. Înţelegerea cu privire la clauza penală trebuie să îmbrace forma: 

a. scrisă; 

b. autentică; 

c. prevăzută pentru obligaţia garantată. 

 

125. În cazul în care nu a fost respectată cerinţa cu privire la forma clauzei 

penale: 

a. aceasta este nulă; 

b. părţile sunt decăzute din dreptul de a aduce proba cu martori; 

c. aceasta este inopozabilă terţilor. 

 

126. Dreptul de retenţie este: 

a. dreptul debitorului de a reţine executarea obligaţiei; 

b. dreptul celui care deţine un bun de a refuza predarea acestuia până 

la despăgubirea de către creditor pentru cheltuielile necesare şi 

utile; 

c. dreptul celui care deţine un bun de a refuza predarea acestuia până la 

plata preţului. 

 

127. Dacă o obligaţie se stinge: 

a. aceasta devine naturală; 

b. raporturile juridice dintre părţi încetează în partea ce se referă la 

obligaţia stinsă; 

c. raporturile juridice dintre părţi încetează atât în partea ce se referă la 

obligaţia stinsă, cât şi în privinţa oricăror altor prestaţii. 

 

128. Executarea stinge obligaţia: 

a. dacă ea este efectuată în modul corespunzător; 

b. în orice caz; 

c. doar din momentul în care părţile au semnat actul de primire-predare a 

executării. 

 

129. Dacă creditorul îl eliberează pe debitor de executarea obligaţiei: 

a. obligaţia este stinsă; 

b. se suspendă curgerea termenului de prescripţie; 

c. se suspendă calcularea penalităţilor. 

 

130. Novaţia operează prin: 

a. efectul legii; 

b. declaraţia unei părţi faţă de cealaltă; 

c. înţelegerea dintre părţi. 
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131. Compensarea constă în: 

a. stingerea reciprocă a unei obligaţii şi a unei creanţe opuse, certe, 

lichide, de aceeaşi natură şi exigibile;  

b. stingerea obligaţiei debitorului; 

c. executarea obligaţiei care a ajuns la scadenţă. 

 

132. Dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, contract sau din 

natura obligaţiei, debitorul trebuie să execute obligaţia în termen de 7 zile: 

a. de la data semnării contractului; 

b. de la data încheierii contractului; 

c. din momentul cererii creditorului. 

 

133. În cazul în care există mai mulţi creditori, se prezumă că: 

a. creanţa este divizibilă; 

b. creanţa este indivizibilă; 

c. creanţa este solidară. 

 

134. În cazul în care unul dintre creditorii solidari cere executarea, debitorul 

solidar este obligat să execute: 

a. faţă de toţi creditorii în părţi egale; 

b. integral faţă de creditorul care a cerut executarea; 

c. faţă de creditorul care a cerut executarea, partea din obligaţia care-i 

revine. 

 

135. Fiecare dintre creditorii solidari îi reprezintă pe ceilalţi creditori în toate 

actele care au drept scop: 

a. conservarea obligaţiei; 

b. administrarea obligaţiei; 

c. stingerea obligaţiei. 

 

136. În cazul obligaţiilor solidare fiecare dintre debitori: 

a. este obligat să execute partea din obligaţie care-i revine; 

b. trebuie să execute obligaţia integral; 

c. trebuie să execute obligaţia în părţi egale. 

 

137. Titularul unei creanţe o poate transmite unui terţ: 

a. doar cu consimţămîntul debitorului, dacă aceasta nu contravine esenţei 

obligaţiei, înţelegerii dintre părţi sau legii; 

b. doar cu consimţămîntul debitorului, dacă aceasta are un interes legitim 

și nu contravine esenţei obligaţiei, înţelegerii dintre părţi sau legii; 

c. fără consimţămîntul debitorului, dacă aceasta nu contravine 

esenţei obligaţiei, înţelegerii dintre părţi sau legii. 

 

138. Debitorul este îndreptăţit să opună cesionarului: 
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a. toate excepţiile pe care a putut să le opună cedentului până în 

momentul comunicării cesiunii; 

b. toate excepţiile pe care a putut și cele pe care nu le-a putut opune 

cedentului până în momentul comunicării cesiunii; 

c. toate excepţiile pe care a putut să le opună cedentului din momentul 

comunicării cesiunii. 

 

139. Dacă o creanţă este cedată de acelaşi titular de mai multe ori, creditor al 

obligaţiei este: 

a. primul cesionar; 

b. ultimul cesionar; 

c. oricare cesionar. 

 

140. Dacă preluarea datoriei a fost convenită între terţ şi debitor printr-un 

acord, aceasta produce efecte: 

a. doar cu acceptarea din partea creditorului; 

b. doar cu acceptarea din partea creditorului, înștiințat cu cel puțin o lună 

înainte de încheierea acordului; 

c. indiferent de acceptarea din partea creditorului, dacă ultimul a fost 

înștiințat în condițiile legii. 

 

141. Preluarea datoriei trebuie să fie încheiată: 

a. în formă scrisă simplă; 

b. în forma scrisă autentificată notarial, dacă este cerută pentru actul 

juridic în al cărui temei s-a născut datoria; 

c. în forma cerută pentru actul juridic în al cărui temei s-a născut 

datoria. 

 

142. Nu pot fi transmise direct în contul achitării datoriei dintre două părţi: 

a. bunurile mobile; 

b. bunurile imobile; 

c. valorile mobiliare, cu excepția cazului când Legea cu privire la 

contractele de garanţie financiară nu prevede altfel. 

 

143. Dacă locul executării obligaţiei pecuniare nu este determinat sau nu 

rezultă din natura obligaţiei, executarea urmează a fi efectuată: 

a. la domiciliul sau sediul creditorului la momentul naşterii obligaţiei; 

b. la locul aflării bunului în momentul naşterii obligaţiei; 

c. la locul unde debitorul îşi desfăşoară activitatea legată de obligaţie, iar 

în lipsa acestuia - la locul unde debitorul îşi are domiciliul sau sediul. 

 

144. Dacă locul executării obligaţiilor de predare a unui bun individual 

determinat nu este stabilit sau nu rezultă din natura obligaţiei, executarea 

urmează a fi efectuată: 
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a. la domiciliul sau sediul creditorului în momentul naşterii obligaţiei; 

b. la locul aflării bunului în momentul naşterii obligaţiei; 

c. la locul unde debitorul îşi desfăşoară activitatea legată de obligaţie, iar 

în lipsa acestuia - la locul unde debitorul îşi are domiciliul sau sediul. 

 

145. Dacă locul executării obligațiilor, altele decât cele pecuniare sau de 

predare a unui bun individual determinat, nu este determinat sau nu rezultă din 

natura obligaţiei, executarea urmează a fi efectuată: 

a. la domiciliul sau sediul creditorului în momentul naşterii obligaţiei; 

b. la locul aflării bunului în momentul naşterii obligaţiei; 

c. la locul unde debitorul îşi desfăşoară activitatea legată de obligaţie, 

iar în lipsa acestuia - la locul unde debitorul îşi are domiciliul sau 

sediul. 

 

146. Chiar dacă, în favoarea debitorului, este stabilit un anumit termen de 

executare, creditorul poate pretinde executarea imediată a obligaţiei în cazul 

în care: 

a. debitorul se află în incapacitate de plată sau a redus garanţiile convenite 

anterior, sau, în genere, nu le-a putut prezenta; 

b. debitorul nu se află în incapacitate de plată, dar a redus garanţiile 

convenite anterior sau, în genere, nu le-a putut prezenta, precum şi în 

alte cazuri prevăzute de lege; 

c. debitorul se află în incapacitate de plată sau a redus garanţiile 

convenite anterior, sau, în genere, nu le-a putut prezenta, precum 

şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

147. Obligaţia pecuniară, conform regulii generale, se exprimă: 

a. în monedă naţională; 

b. în monedă naţională, iar dacă părțile au convenit - și în valută străină; 

c. în monedă naţională și în valută străină, dacă părțile au convenit și acest 

lucru nu este interzis prin lege. 

 

148. Cu sumele plătite de debitor, în cazul în care sunt insuficiente pentru 

acoperirea integrală a datoriei scadente, se acoperă în primul rând: 

a. cheltuielile de judecată; 

b. dobânzile şi alte obligaţii de plată; 

c. obligaţia principală (capitalul). 

 

149. Dacă din lege, contract sau din natura obligaţiei nu reiese altfel, debitorul 

poate executa obligaţia în rate: 

a. numai cu consimţământul creditorului; 

b. indiferent de consimţământul creditorului; 

c. fără consimţământul creditorului, dacă ultimul poate pierde interesul 

pentru întreaga prestaţie. 
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150. În cazul altei prestații decât cea datorată, creditorul:  

a. este obligat să o accepte, dacă prestaţia propusă are o valoare mai mare; 

b. este obligat să o accepte, dacă debitorul este în imposibilitate de a presta 

obligația principală; 

c. nu este obligat să o accepte. 

 

151. Costurile executării obligaţiei le suportă: 

a. debitorul, în toate cazurile; 

b. creditorul, dacă este interesat de executarea imediată a obligației; 

c. debitorul, dacă legea sau contractul nu prevede altfel. 

 

152. Creditorul este în întârziere atunci când: 

a. nu acceptă în toate cazurile prestaţia scadentă ce i se oferă; 

b. nu acceptă, fără un temei legal, prestaţia scadentă ce i se oferă; 

c. nu acceptă prestaţia scadentă ce i se oferă, în termen de 7 zile de la 

înștiințare. 

 

153. Dacă debitorul este obligat să predea fructele bunului ori să compenseze 

valoarea lor, această obligaţie: 

a. se răsfrânge și asupra fructelor obţinute în timpul întârzierii 

creditorului; 

b. se răsfrânge și asupra fructelor obţinute în timpul întârzierii 

creditorului, dacă din lege sau din contract nu rezultă astfel; 

c. nu se răsfrânge asupra fructelor obţinute în timpul întârzierii 

creditorului. 

 

154. Intră în patrimoniul debitorului şi beneficiază tuturor creditorilor acestuia: 

a. bunurile mobile obţinute în baza acţiunii oblice; 

b. bunurile imobile obţinute în baza acţiunii oblice; 

c. toate bunurile obţinute în baza acţiunii oblice. 

 

155. Orice stipulaţie care îl eliberează anticipat pe debitor de răspundere, în caz 

de dol sau culpă gravă, este: 

a. nulă; 

b. anulabilă; 

c. valabilă. 

 

156. Despăgubirea pe care o datorează debitorul pentru neexecutare cuprinde: 

a. doar prejudiciul efectiv cauzat creditorului; 

b. prejudiciul efectiv cauzat creditorului şi venitul ratat; 

c. prejudiciul efectiv cauzat creditorului, venitul ratat şi penalitățile de 

întârziere. 
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157. Debitorul este în întârziere, dacă nu execută obligaţia în termen de: 

a. 15 de zile de la scadenţă şi de la intrarea unei note de plată sau a unei 

alte invitaţii de plată similare; 

b. 30 de zile de la scadenţă şi de la intrarea unei note de plată sau a 

unei alte invitaţii de plată similare; 

c. o lună de la scadenţă şi de la intrarea unei note de plată sau a unei alte 

invitaţii de plată similare. 

 

158. Dobânda de întârziere, în cazul actelor juridice la care nu participă 

consumatorul, este de: 

a. 5% peste rata dobânzii prevăzută la art.585 Cod civil, dacă legea sau 

contractul nu prevede altfel; 

b. 7% peste rata dobânzii prevăzută la art.585 Cod civil, dacă legea sau 

contractul nu prevede altfel; 

c. 9% peste rata dobânzii prevăzută la art.585 Cod civil, dacă legea 

sau contractul nu prevede altfel. 

 

159. Depunerea cererii privind ajustarea contractului la noile împrejurări: 

a. serveşte temei pentru refuzul executării obligaţiei; 

b. serveşte temei pentru refuzul executării obligaţiei, dacă este imposibilă 

ajustarea contractului la noile împrejurări; 

c. nu serveşte temei pentru refuzul executării obligaţiei. 

 

160. Clauza penală (penalitatea) este o prevedere contractuală prin care părţile 

evaluează anticipat prejudiciul, stipulând că debitorul urmează să remită 

creditorului o sumă de bani sau un alt bun: 

a. în cazul neexecutării obligaţiei; 

b. în cazul executării necorespunzătoare a obligaţiei; 

c. în cazul neexecutării sau executării necorespunzătoare a obligaţiei. 

 

161. Clauza penală poate fi stipulată: 

a. doar în mărime fixă; 

b. doar sub forma unei cote din valoarea obligaţiei garantate prin clauza 

penală sau a părţii neexecutate; 

c. în mărime fixă sau sub forma unei cote din valoarea obligaţiei 

garantate prin clauza penală sau a părţii neexecutate. 

 

162. În cazul în care, prin clauză penală, este garantată o obligaţie indivizibilă 

şi neexecutarea acesteia se datorează vinovăţiei unui debitor, penalitatea poate 

fi cerută integral: 

a. doar de la debitorul vinovat; 

b. de la oricare codebitor pentru partea acestuia; 

c. fie de la debitorul vinovat, fie de la fiecare codebitor pentru partea 

acestuia. 
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163. În cazul în care, prin clauză penală, este garantată o obligaţie divizibilă, 

penalitatea curge: 

a. împotriva oricărui codebitor şi doar pentru partea din obligaţie la care 

acesta este ţinut; 

b. doar împotriva codebitorului care a executat obligaţia şi doar pentru 

partea din obligaţie la care acesta este ţinut; 

c. doar împotriva codebitorului care nu a executat obligaţia şi doar 

pentru partea din obligaţie la care acesta este ţinut. 

 

164. Penalitatea stabilită de lege: 

a. poate fi exclusă şi micşorată prin acordul părţilor; 

b. poate fi exclusă şi micşorată anticipat prin acordul părţilor; 

c. nu poate fi exclusă şi nici micşorată anticipat prin acordul părţilor. 

 

165. Instanţa de judecată poate dispune reducerea clauzei penale 

disproporţionat de mari: 

a. la cererea părții interesate; 

b. la cererea părții interesate sau din oficiu, în cazuri excepționale; 

c. în cazuri excepţionale, luându-se în considerare toate 

împrejurările. 

 

166. Nu se admite reducerea penalităţii în cazul în care aceasta: 

a. a fost plătită; 

b. a fost plătită și părțile au declarat că nu au pretenții una față de alta; 

c. este considerabil mai mică decât suma datoriei. 

 

167. Arvuna este: 

a. suma de bani pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a 

confirma încheierea contractului; 

b. suma de bani pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a 

confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea; 

c. suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă 

celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i 

garanta executarea. 

 

168. Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit 

arvuna, ea este obligată: 

a. să restituie arvuna și să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin 

plata arvunei; 

b. să plătească celeilalte părţi dublul arvunei;  

c. să plătească celeilalte părţi dublul arvunei și să repare prejudiciul 

neacoperit prin plata arvunei. 
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169. Dreptul de retenţie este opozabil terţilor: 

a. cu îndeplinirea formalităţii de publicitate, în cazurile prevăzute de lege; 

b. cu îndeplinirea formalităţii de publicitate, în cazurile prevăzute de lege 

sau de contractul părților; 

c. fără îndeplinirea vreunei formalităţi de publicitate. 

 

170. Dacă obligaţia este stinsă, debitorul nu este obligat: 

a. să plătească dobânda şi penalităţile;  

b. să repare prejudiciul și să compenseze veniturile ratate; 

c. să plătească dobînda şi penalităţile ori să repare prejudiciul. 

 

171. Se prezumă că au fost achitate şi dobânzile, şi cheltuielile, dacă creditorul:  

a. a eliberat chitanţă privind plata datoriei de bază; 

b. a efectuat plata datoriei de bază; 

c. a declarat că nu are obiecții. 

 

172. Debitorul are dreptul să refuze executarea, dacă creditorul refuză să 

elibereze: 

a. chitanţa sau să restituie titlul original; 

b. chitanţa și să restituie titlul original; 

c. chitanţa sau bonul de plată.  

 

173. Dacă bunurile care urmează să fie consemnate sunt depuse la oficiul 

poştal, ele se consideră consemnate: 

a. din ziua depunerii; 

b. din momentul depunerii; 

c. din ziua următoare zilei depunerii. 

 

174. Dacă executarea obligaţiei de către debitor este condiţionată de executarea 

simultană a unei obligaţii de către creditor: 

a. debitorul este în drept să condiţioneze eliberarea bunurilor 

consemnate cu executarea obligaţiei de către creditor; 

b. debitorul nu este în drept să condiţioneze eliberarea bunurilor 

consemnate cu executarea obligaţiei de către creditor; 

c. eliberarea bunurilor consemnate cu executarea obligaţiei de către 

creditor este condiţionată prin lege. 

175. În cazul în care bunul consemnat se restituie debitorului: 

a. consemnarea se desfiinţează cu efect retroactiv; 

b. consemnarea produce efecte pe viitor; 

c. consemnarea nu mai produce efecte și nu se desfiinţează.  

 

176. Creditorul pierde dreptul de a prelua bunul la expirarea: 

a. unui termen de 3 ani din momentul în care a aflat sau trebuia să 

afle despre consemnare; 
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b. unui termen de 6 luni din momentul în care a aflat sau trebuia să afle 

despre consemnare; 

c. unui an din momentul în care a aflat sau trebuia să afle despre 

consemnare. 

 

177. Stingerea obligaţiei prin compensare se poate face: 

a. prin declaraţie scrisă faţă de cealaltă parte; 

b. prin declaraţie verbală faţă de cealaltă parte; 

c. prin declaraţie scrisă sau verbală faţă de cealaltă parte. 

 

178. În cazul cesiunii creanţei, debitorul are dreptul să opună noului creditor 

creanţa sa faţă de vechiul creditor: 

a. dacă scadenţa acestei creanţe are loc înainte de primirea înştiinţării 

despre cesiune; 

b. dacă scadenţa nu este indicată sau dacă executarea poate fi cerută 

oricând; 

c. dacă scadenţa acestei creanţe are loc înainte de primirea înştiinţării 

despre cesiune, dacă scadenţa nu este indicată sau dacă executarea 

poate fi cerută oricând. 

 

179. Nu este admisă compensarea creanţelor: 

a. când obligaţia s-a născut dintr-o faptă licită; 

b. incluse prin contract; 

c. dacă termenul de prescripţie este expirat, precum și dacă obiectul 

prestaţiei este un bun insesizabil. 

 

180. Obligaţia se stinge prin confuziune în cazul în care: 

a. o singură persoană întruneşte calitatea de creditor şi cea de 

debitor; 

b. creditorul, în baza unei înţelegeri cu debitorul, îl eliberează pe acesta 

de executarea obligaţiei; 

c. creditorul recunoaşte expres că obligaţia nu există. 

 

181. Obligaţia se stinge prin remiterea de datorie în cazul în care: 

a. creditorul, în baza unei înţelegeri cu debitorul, îl eliberează pe 

acesta de executarea obligaţiei; 

b. creditorul nu recunoaşte că obligaţia există; 

c. creditorul recunoaşte că obligaţia se suspendă. 

 

182. Prin „contract”, în general, se înțelege: 

a. acordul de voinţă realizat între două sau mai multe persoane prin 

care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi juridice; 

b. acordul de voinţă realizat doar în scris între două sau mai multe 

persoane prin care se stabilesc, se modifică sau se sting raporturi 
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juridice; 

c. acordul de voinţă realizat doar în formă scrisă simplă sau autentificată 

notarial între două sau mai multe persoane, prin care se stabilesc, se 

modifică sau se sting raporturi juridice. 

 

183. Contractele încheiate de părți, care nu sunt prevăzute de lege, sunt: 

a. valabile; 

b. nule; 

c. anulabile. 

 

184. Contractul al cărui obiect reprezintă o prestaţie imposibilă este: 

a. nul; 

b. anulabil; 

c. valabil. 

 

185. Contractul prin care o parte se obligă să transmită patrimoniul său viitor 

ori o parte din acel patrimoniu, sau să-l greveze cu uzufruct este: 

a. nul; 

b. anulabil; 

c. valabil. 

 

186. Contractul asupra moştenirii unui terţ încă în viaţă este: 

a. nul; 

b. anulabil; 

c. valabil. 

 

187. Contractul în care clauzele sunt formulate de una dintre părţi, iar cealaltă 

parte doar poate să accepte încheierea contractului în condiţiile impuse sau să 

renunţe de a încheia contractul, este numit contract: 

a. unilateral; 

b. de adeziune; 

c. de consumator. 

 

188. Contractul în care obligaţiile sunt reciproce şi există o interdependenţă a 

obligaţiilor reciproce este numit contract: 

a. negociat; 

b. sinalagmatic; 

c. comutativ. 

 

189. Contractul în care doar una dintre părţi are obligaţii, iar cealaltă parte 

având doar drepturi, este numit contract: 

a. de adeziune; 

b. unilateral; 

c. aleatoriu. 
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190. Contractul în care existenţa şi întinderea prestaţiilor datorate de către părţi 

sunt certe şi pot fi apreciate chiar la momentul încheierii contractului, este 

numit contract: 

a. de adeziune; 

b. comutativ; 

c. aleatoriu. 

 

191. Contractul în care existenţa sau întinderea prestaţiilor părţilor sau ale 

uneia dintre părţi depinde de un eveniment incert, este numit contract: 

a. de viitor; 

b. comutativ; 

c. aleatoriu. 

 

192. Contractul se consideră încheiat, dacă: 

a. este semnat de ambele părți; 

b. părţile au ajuns la un acord privind toate clauzele lui esenţiale; 

c. părţile au ajuns la un acord privind toate clauzele lui esenţiale și au 

îndeplinit condițiile de formă. 

 

193. Sunt esenţiale clauzele contractuale: 

a. care reies din natura contractului; 

b. care sunt stabilite prin lege sau prin contractul părților; 

c. care sunt stabilite ca atare prin lege, care reies din natura 

contractului sau asupra cărora, la cererea uneia din părţi, trebuie 

realizat un acord. 

 

194. Contractul se consideră încheiat în momentul îndeplinirii condiţiei de 

formă, dacă pentru valabilitatea contractului legea stabileşte: 

a. o anumită formă; 

b. o anumită formă sau dacă părţile au prevăzut o anumită formă; 

c. o anumită formă și părţile sunt de acord cu această formă. 

 

195. Ofertă de a contracta este propunerea adresată: 

a. unei sau mai multor persoane, care conţine toate elementele 

esenţiale ale viitorului contract şi care reflectă voinţa ofertantului 

de a fi legat prin acceptarea ofertei; 

b. unui cerc nedeterminat de persoane, care conţine toate elementele 

esenţiale ale viitorului contract şi care nu reflectă neapărat voinţa 

ofertantului de a fi legat prin acceptarea ofertei; 

c. unei sau mai multor persoane, care conţine toate elementele esenţiale 

ale viitorului contract și care nu reflectă voinţa ofertantului de a fi legat 

prin acceptarea ofertei. 
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196. Oferta irevocabilă: 

a. poate fi revocată dacă revocarea ajunge la destinatarul ofertei înainte 

de ofertă; 

b. poate fi revocată dacă revocarea ajunge la destinatarul ofertei cel 

târziu concomitent cu oferta;  

c. nu poate fi revocată. 

 

197. Constituie ofertă irevocabilă stipularea prin care: 

a. o parte se obligă să intre într-un anumit contract cu o altă parte; 

b. o parte se obligă să intre într-un anumit contract cu o altă parte, la 

cererea acesteia; 

c. o parte se obligă să intre într-un anumit contract cu o altă parte, în baza 

unui antecontract. 

 

198. Oferta devine caducă, dacă: 

a. nu a fost acceptată în termen sau este respinsă; 

b. ofertantul a decedat; 

c. este respinsă sau ofertantul a decedat. 

 

199. Termenul pentru acceptarea ofertei stabilit de ofertant printr-o telegramă 

sau scrisoare începe să curgă: 

a. doar de la data de pe plic; 

b. din ziua următoare datei indicate pe plic; 

c. de la data la care telegrama a fost înmânată spre expediere sau din 

data menționată în scrisoare. 

 

200. Conţinutul contractului standard se reglementează de prevederile legale, 

în măsura în care clauzele contractului standard: 

a. urmează să devine parte integrantă a contractului;  

b. sunt nule; 

c. nu au devenit parte integrantă a contractului sau sunt nule. 

 

201. Nu există clauze contractuale standard în măsura în care condiţiile 

contractului: 

a. au fost negociate în particular între părţi; 

b. nu au fost negociate între părţi; 

c. nu au fost negociate în particular între părţi, dar sunt parte a 

contractului. 

 

202. Clauzele contractuale negociate: 

a. pot fi inferioare clauzelor contractuale standard; 

b. au prioritate faţă de clauzele contractuale standard; 

c. nu au prioritate faţă de clauzele contractuale standard. 
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203. Caracterul inechitabil al clauzelor contractuale standard se prezumă în caz 

de dubiu dacă o prevedere: 

a. este compatibilă cu principiile de bază (esenţiale) ale reglementărilor 

de la care derogă; 

b. limitează drepturile sau obligaţiile neesenţiale, care rezultă din natura 

contractului; 

c. este neclară. 

 

204. În cazul în care clauzele contractuale standard nu au devenit parte 

integrantă a contractului ori sunt, total sau parţial, nule, contractul: 

a. este valabil în întregime; 

b. este valabil în partea rămasă; 

c. nu este valabil.  

 

205. Contractul produce efecte: 

a. numai între părţi, dacă legea nu prevede altfel; 

b. pentru succesorii universali sau cu titlu universal; 

c. între părți, terți și succesori. 

 

206. Contractul dintre un consumator şi o persoană care acţionează în 

exercitarea unei profesii, încheiat într-un cadru specific voiajorilor comerciali, 

produce efecte: 

a. doar dacă, în decursul unei săptămâni, consumatorul îl revocă în scris, 

cu excepţia situaţiei în care contractul este executat pe loc de ambele 

părţi; 

b. doar dacă, în decursul unei săptămâni, consumatorul nu îl revocă 

în scris, cu excepţia situaţiei în care contractul este executat pe loc 

de ambele părţi; 

c. doar dacă, în decursul unei săptămâni, consumatorul nu îl revocă în 

scris, cu excepţia situaţiei în care contractul este executat pe loc de una 

dintre părţi. 

 

207. Contractul produce doar efectele: 

a. stipulate de către părţi; 

b. care rezultă din lege, din uzanţe sau din principiul echităţii, conform 

naturii contractului; 

c. stipulate de către părţi, dar şi efecte care, conform naturii 

contractului, rezultă din lege, din uzanţe sau din principiul 

echităţii. 

 

208. Clauzele contractului se interpretează în sensul în care: 

a. pot produce efecte; 

b. nu ar produce nici un efect; 

c. pot produce efecte, dar și în sensul în care nu ar produce nici un efect. 
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209. Drepturile personale nepatrimoniale sunt apărate: 

a. împreună cu drepturile patrimoniale; 

b. separat de drepturile patrimoniale; 

c. în cazurile și în modul prevăzut de lege. 

 

210. De drepturi personale nepatrimoniale beneficiază:  

a. orice persoană fizică care a atins majoratul; 

b. persoana fizică și persoana fizică cu statut de întreprinzător; 

c. orice persoană. 

 

211. Nu pot constitui aporturi la formarea sau la majorarea capitalului social al 

societăţii de capital: 

a. creanţele şi drepturile patrimoniale; 

b. creanţele şi drepturile nepatrimoniale; 

c. doar drepturile personale nepatrimoniale. 

 

212. Acţiunile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale: 

a. se prescriu; 

b. nu se prescriu; 

c. se prescriu numai în cazurile expres prevăzute de lege. 

 

213. Pretențiile privind apărarea drepturilor personale nepatrimoniale sunt: 

a. imprescriptibile procesual; 

b. imprescriptibile extinctiv; 

c. prescriptibile. 

 

214. Drepturile personale nepatrimoniale: 

a. fac parte din patrimoniu; 

b. fac parte din patrimoniu doar în cazurile expres prevăzute de lege; 

c. nu fac parte din patrimoniu. 

 

215. După natura sa, contractul de vânzare-cumpărare este un contract: 

a. translativ de posesie; 

b. translativ de posesie şi folosinţă; 

c. translativ de proprietate. 

 

216. Conform regulii generale, dreptul de proprietate asupra bunului mobil este 

transferat cumpărătorului în momentul: 

a. încheierii contractului; 

b. predării bunului; 

c. achitării preţului. 

 

217. Vânzarea-cumpărarea este un act: 
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a. de constituire; 

b. de dispoziţie; 

c. de conservare. 

 

218. Nu pot forma obiectul contractului de vânzare-cumpărare: 

a. bunurile consumptibile; 

b. bunurile necorporale; 

c. drepturile nepatrimoniale. 

 

219. Modul de calculare a preţului de vânzare a terenurilor-proprietate publică 

se stabileşte: 

a. prin lege; 

b. de către autorităţile administraţiei publice locale; 

c. prin negocieri directe. 

 

220. Contractul de vânzare-cumpărare este sinalagmatic deoarece: 

a. se încheie valabil prin acordul părţilor; 

b. dă naştere la obligaţii reciproce pentru ambele părţi; 

c. pentru încheierea sa valabilă este necesar consimţământul a două părţi. 

 

221. În cazul evicţiunii cumpărătorului, acesta are dreptul de a pretinde de la 

vânzător: 

a. reducerea preţului de cumpărare; 

b. repararea prejudiciului cauzat; 

c. remiterea unui alt bun liber de drepturile terţilor. 

 

222. Drepturile cumpărătorului în privinţa viciilor sunt excluse, dacă în 

momentul încheierii contractului: 

a. vânzătorul nu cunoştea aceste vicii; 

b. cumpărătorul cunoştea aceste vicii; 

c. calificarea cumpărătorului îi permitea cunoaşterea viciilor. 

 

223. Asupra contractului de schimb se aplică în mod corespunzător regulile: 

a. contractului de vânzare-cumpărare; 

b. contractului de răscumpărare; 

c. opțiunii. 

 

224.  Părțile contractului de schimb transmit reciproc: 

a. dreptul de proprietate asupra unui bun; 

b. dreptul de uz asupra unui bun; 

c. dreptul de abitație asupra unui bun. 

 

225.  În cazul în care bunurile schimbate nu au aceeași valoare, diferența de 

valoare: 
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a. nu poate fi compensată; 

b. oricând poate fi compensată printr-o sultă; 

c. poate fi compensată printr-o sumă de bani, dacă aceasta este 

prevăzută de contract. 

 

226. Dreptul de a refuza predarea bunului în contractul de schimb apare dacă: 

a. partea a demonstrat că cealaltă parte nu este proprietarul bunului; 

b. bunurile schimbate nu au aceeași valoare; 

c. costul unui bun depășește valoarea celuilalt bun. 

 

227.  Înregistrarea de stat a contractului de schimb este obligatorie: 

a. asupra bunurilor imobile; 

b. asupra bunurilor mobile; 

c. asupra bunurilor mobile valoarea cărora depășește suma de 100 000 lei. 

 

228.  În general, contractul de donație se consideră încheiat în momentul: 

a. transmiterii bunului; 

b. semnării contractului; 

c. transmiterii bunului sau semnării contractului. 

 

229.  Dacă contractul nu prevede altfel, donatarul: 

a. nu este obligat să plătească datoriile donatorului; 

b. este obligat să plătească datoriile donatorului; 

c. este obligat să plătească doar datoriile donatorului pe care le cunoştea. 

 

230.  Revocarea donaţiei pentru neîndeplinirea sarcinii poate fi cerută: 

a. de donator; 

b. de terţul în favoarea căruia a fost stipulată sarcina; 

c. de orice persoană interesată. 

 

231.  Pentru ingratitudine, donaţia se: 

a. anulează; 

b. rezolveşte; 

c. revocă. 

 

232.  Dacă contractul de donație nu prevede altfel, obligația donatarului privind 

susținerea materială a donatorului sub formă de plăți periodice încetează în 

cazul: 

a. decesului donatorului; 

b. imposibilității donatarului de a plăti; 

c. refuzului donatorului de a primi banii. 

 

233.  În caz de reziliere a contractului de rentă viageră, valoarea întreţinerii 

prestate de debirentier: 
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a. nu se restituie, dacă în contract nu este prevăzut altfel; 

b. se restituie; 

c. se restituie dacă contractul nu prevede altfel. 

 

234.  Renta se stabileşte de către părţi: 

a. doar în expresie bănească; 

b. în expresie bănească sau în natură; 

c. doar în formă mixtă. 

 

235.  Cuantumul rentei se stabileşte: 

a. de instanţa de judecată; 

b. prin acordul părţilor; 

c. prin lege. 

 

236.  Dreptul de a cere rezilierea contractului de rentă în urma neexecutării 

obligației sau din alte motive temeinice, dacă continuarea acestor raporturi nu 

mai este posibilă, îl are: 

a. numai debirentierul; 

b. numai credirentierul; 

c. atât debirentierul, cât și credirentierul. 

 

237.  În contractul de comodat, în cazul în care comodantul nu execută 

obligaţia de a transmite bunul, comodatarul poate cere: 

a. doar executarea obligaţiei; 

b. doar repararea prejudiciului cauzat; 

c. executarea obligaţiei şi repararea prejudiciului cauzat. 

 

238.  În contractul de comodat, în cazul în care bunul transmis are vicii, 

comodantul răspunde: 

a. doar în cazul în care a ascuns viciile cu viclenie; 

b. pentru toate prejudiciile cauzate comodatarului; 

c. doar în cazul în care viciul era ascuns. 

 

239.  Contractul de comodat presupune: 

a. transmiterea de către o parte celeilalte părţi a banilor sau altor bunuri 

fungibile pentru administrare, iar aceasta din urmă se obligă să le 

restituie la expirarea termenului pentru care i-au fost date; 

b. darea de către o parte celeilalte părţi, cu titlu gratuit, a unui bun în 

folosinţă, iar aceasta din urmă se obligă să restituie bunul la 

expirarea termenului pentru care i-a fost dat; 

c. instituirea unei obligaţii în sarcina unei părţi de a plăti periodic, cu titlu 

gratuit sau oneros, o redevenţă celeilalte parţi. 

 

240.  Comodatul reprezintă un act juridic: 



35 

 

a. doar cu titlu oneros; 

b. doar cu titlu gratuit; 

c. atât cu titlu oneros cât şi cu titlu gratuit. 

 

241.  În cazul în care împrumutătorul nu execută obligaţia de a da cu împrumut, 

împrumutatul poate cere: 

a. doar executarea obligaţiei; 

b. doar repararea prejudiciului cauzat; 

c. executarea obligaţiei şi repararea prejudiciului cauzat. 

 

242.  Contractul de împrumut este: 

a. translativ de posesie şi folosinţă; 

b. translativ de proprietate; 

c. translativ de posesie. 

 

243.  În cazul în care împrumutatul nu respectă obligațiile privind garantarea 

restituirii bunului, împrumutătorul poate cere: 

a. restituirea bunului; 

b. plata dobânzii; 

c. restituirea imediată a bunului și a dobânzii aferente. 

 

244.  În cazul în care, într-un contract de împrumut, părțile au prevăzut o 

dobândă mai mare decât rata de refinanțare a Băncii Naționale a Moldovei, 

înțelegerea asupra acestei dobânzi este: 

a. nulă de drept; 

b. nulă, în partea care depășește rata de refinanțare a Băncii 

Naționale a Moldovei; 

c. opozabilă terților. 

 

245.  Neînregistrarea în registrul bunurilor imobile a contractului de locaţiune 

pe un termen ce depăşeşte 3 ani, are ca efect: 

a. nulitatea contractului; 

b. inadmisibilitatea probei cu martori; 

c. inopozabilitatea contractului faţă de terţi. 

 

246.  În cazul viciului bunului închiriat, dreptul locatarului de a plăti chiria 

redusă încetează dacă: 

a. viciul este remediat; 

b. locatorul nu este de acord cu reducerea cuantumului chiriei; 

c. acesta este prevăzut de contractul de locațiune. 

 

247.  În contractul de locațiune, locatorul poate cere modificarea chiriei: 

a. când starea bunului s-a înrăutăţit considerabil în virtutea unor 

circumstanţe obiective; 
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b. când condiţiile economice fac ca neajustarea să fie inechitabilă; 

c. dacă locatarul foloseşte bunul contrar destinaţiei.  

 

248.  Contractul de locaţiune poate fi încheiat pentru un termen: 

a. de maximum 99 de ani; 

b. care nu va depăşi termenul de folosinţă a bunului; 

c. nelimitat. 

 

249.  Conform regulii generale, în cazul decesului uneia dintre părţi, contractul 

de locaţiune: 

a. încetează; 

b. nu încetează; 

c. se reziliază. 

 

250.  Dacă raporturile contractuale continuă în mod tacit după expirarea 

termenului contractului de locaţiune, acesta se consideră prelungit: 

a. pe un termen egal cu cel stipulat în contract; 

b. pe o perioadă nedeterminată; 

c. pe termen de 1 an.  

 

251. În cazul pieirii bunului închiriat: 

a. contractul de locaţiune încetează de drept; 

b. contractul de locaţiune încetează prin acordul părţilor; 

c. locatorul este obligat să pună la dispoziţia locatarului un alt bun. 

 

252.  Dacă locatorul nu execută obligaţia sa de a preda bunul locatarului, 

ultimul este în drept să ceară: 

a. predarea bunului şi repararea prejudiciului sau rezilierea 

contractului şi repararea prejudiciului; 

b. reducerea corespunzătoare a chiriei; 

c. rezilierea contractului. 

 

253.  Contractul de locaţiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit: 

a. numai în formă autentică; 

b. în formă scrisă; 

c. în formă scrisă, dacă termenul locaţiunii este mai mare de 3 ani. 

 

254.  Contractul de arendă poate fi încheiat pe un termen minim de: 

a. 5 ani; 

b. 1 an; 

c. 3 ani.  

 

255.  Contractul de leasing trebuie să fie încheiat: 

a. în formă verbală; 
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b. în formă scrisă; 

c. numai în formă autentică. 

 

256.  În contractul de leasing, riscul pieirii bunului este suportat de către: 

a. locator; 

b. locatar; 

c. proprietar. 

 

257.  Cheltuielile de reparaţie a bunului în cazul contractului de leasing sunt 

suportate de: 

a. locator; 

b. locatar;  

c. proprietar. 

 

258.  Excepții la obiectul leasingului sunt: 

a. terenurile cu destinație pentru construcție; 

b. terenurile agricole; 

c. echipamentele cu destinație agricolă.  

 

259.  Preţul forfetar în contractul de antrepriză: 

a. nu poate fi modificat la cererea uneia dintre părţi; 

b. poate fi redus la cererea clientului, pe motiv că lucrarea a solicitat mai 

puţin lucru sau cheltuieli; 

c. poate fi majorat la cererea antreprenorului, pe motiv că lucrarea a 

solicitat mai mult lucru sau cheltuieli. 

 

260.  Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a obiectului contractului de 

antrepriză până la recepţionarea lui îl suportă: 

a. antreprenorul; 

b. clientul; 

c. partea care a furnizat materialele. 

 

261.  În contractul de antrepriză, dacă se constată că materialele prezentate de 

client sunt improprii folosirii conform destinaţiei sau au vicii, antreprenorul 

este obligat: 

a. să-l informeze imediat pe client; 

b. să refuze executarea lucrării; 

c. să rezilieze contractul. 

 

262.  În cazul decesului beneficiarului antreprizei, contractul încetează: 

a. de drept; 

b. în cazul în care executarea lui devine imposibilă sau inutilă; 

c. la cererea succesorilor. 
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263.  Beneficiarul în contractul de prestări servicii este obligat să plătească 

pentru servicii: 

a. atunci când cere prestatorul; 

b. la momentul încheierii contractului; 

c. după prestarea acestora. 

 

264.  Raporturile izvorâte din contractul de prestări servicii încetează: 

a. la expirarea perioadei pentru care au fost stabilite; 

b. imediat după prestarea serviciilor; 

c. în baza hotărârii instanței de judecată. 

 

265.  Contractul de prestări servicii pe termen lung poate fi reziliat: 

a. după expirarea termenului de 5 ani; 

b. după expirarea termenului de 10 ani; 

c. în orice moment. 

 

266.  Până la achitarea taxei de transport, cărăușul are dreptul de retenție: 

a. numai asupra bagajului; 

b. numai asupra încărcăturii; 

c. asupra bagajului și încărcăturii. 

 

267.  Transportul succesiv este efectuat de: 

a. mai mulți cărăuși, care se succed, utilizând același mod de 

transport; 

b. mai mulți cărăuși, care se succed, utilizând diferite moduri de transport; 

c. același cărăuș, care utilizează diferite moduri de transport. 

 

268.  Transportul combinat este efectuat de: 

a. mai mulți cărăuși, care se succed, utilizând același mod de transport; 

b. mai mulți cărăuși, care se succed, utilizând diferite moduri de 

transport; 

c. același cărăuș, care utilizează diferite moduri de transport. 

 

269.  În contractul de transport de persoane, răspunderea cărăușului pentru 

prejudiciul cauzat pasagerului: 

a. poate fi limitată sau exclusă prin contract; 

b. nu poate fi limitată sau exclusă prin contract; 

c. poate fi limitată sau exclusă prin lege. 

 

270.  În cazul lipsei, pierderii sau deteriorării scrisorii de trăsură în contractul 

de transport de bunuri, valabilitatea acestui contract: 

a. este afectată; 

b. nu este afectată; 

c. este afectată, dacă nu există un acord scris în acest sens. 
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271. Conform regulii generale, termenul general de prescripție în contractul de 

transport de bunuri este: 

a. 1 an; 

b. 3 ani; 

c. nelimitat. 

 

272.  Dacă au fost desemnaţi mai mulţi mandatari, mandatul produce efecte 

dacă este acceptat: 

a. de toţi mandatarii; 

b. de, cel puțin, unul dintre mandatari; 

c. de majoritatea mandatarilor. 

 

273.  În cazul desemnării mai multor mandatari, aceştia încheie actele: 

a. împreună, dacă altfel nu este stipulat sau nu rezultă din mandat; 

b. dacă participă majoritatea; 

c. fiecare în limitele mandatului. 

 

274.  Dacă executarea indicaţiilor mandantului duce în mod vizibil la 

dezavantajarea acestuia, mandatarul trebuie să execute indicaţiile, dacă: 

a. mandantul insistă asupra indicaţiilor; 

b. l-a notificat pe mandant; 

c. nu a primit răspuns de la mandant. 

 

275.  Mandatarul are dreptul să folosească în avantajul său informaţia pe care 

o obţine în exercitarea mandatului, dacă: 

a. nu este interzis de contract; 

b. există consimțământul mandantului; 

c. nu prejudiciază mandantul. 

 

276. Conform regulii generale, în cazul decesului mandatarului, contractul de 

mandat: 

a. nu încetează; 

b. încetează; 

c. încetează, dacă nu s-a convenit altfel. 

 

277. Conform regulii generale, în cazul decesului mandantului, contractul de 

mandat: 

a. încetează; 

b. nu încetează; 

c. încetează, dacă nu s-a prevăzut altfel. 

 

278.  În cazul mandatului gratuit, mandatarul răspunde: 

a. doar în cazul intenţiei sau culpei grave; 
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b. indiferent de culpă; 

c. doar în limita prejudiciului real. 

 

279.  Actele juridice se încheie de mandatar: 

a. în numele mandantului; 

b. în nume propriu; 

c. în nume propriu, dar pe contul mandantului. 

 

280.  Contractul de expediţie se încheie: 

a. în formă verbală; 

b. în formă scrisă; 

c. numai în formă autentifică. 

 

281.  Expeditorul este obligat la asigurarea bunului în contractul de expediție: 

a. doar atunci când a primit de la client o indicație în acest sens; 

b. atunci când consideră necesar; 

c. în toate cazurile. 

 

282.  Dacă nu s-a dispus altfel, expeditorul este autorizat: 

a. să execute el însuși transportul; 

b. să contracteze un cărăuș; 

c. să transmită obligațiile de transport unui terț. 

 

283. Conform contractului de expediție, remunerația devine exigibilă: 

a. în momentul în care expeditorul a predat bunul transportatorului; 

b. când bunul este livrat la destinație de către cărăuș; 

c. la momentul încheierii contractului. 

 

284.  Dacă depozitarul este profesionist, depozitul este: 

a. oneros, dacă aceasta este prevăzut de contract; 

b. gratuit; 

c. prezumat oneros. 

 

285.  La eliberarea bunului, depozitarul: 

a. nu este în drept să ceară dovada faptului că persoana este 

proprietar; 

b. este în drept să ceară dovada faptului că persoana este proprietar; 

c. poate să ceară dovada faptului că persoana este proprietar, dacă 

contractul nu prevede altfel. 

 

286.  În contractul de depozit gratuit, depozitarul va păstra bunul: 

a. ca pe al său propriu; 

b. cu diligenţa şi prudenţa obişnuită; 

c. cu diligenţa şi prudenţa unui bun profesionist. 
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287.  În contractul de depozit oneros, depozitarul va păstra bunul: 

a. ca pe al său propriu; 

b. cu diligenţa şi prudenţa obişnuită; 

c. cu diligenţa şi prudenţa unui bun profesionist. 

 

288. În cazul nepredării bunului la depozit în termen de către deponent, 

depozitarul are dreptul de: 

a. a cere predarea bunului; 

b. a cere predarea bunului şi repararea prejudiciului; 

c. a refuza primirea bunului la păstrare. 

 

289. În contractul de depozit cu titlu oneros, obligația deponentului de a plăti 

remunerația se naște: 

a. la încheierea contractului; 

b. la încetarea contractului; 

c. în termen de 30 de zile de la încheierea contractului. 

 

290.  Magazinajul este un contract de predare a bunurilor: 

a. spre păstrare; 

b. spre păstrare la un depozit de mărfuri; 

c. sechestrate spre păstrare. 

 

291.  Lipsa semnăturii magazinerului și a ștampilei în recipisa de magazinaj: 

a. invalidează recipisa de magazinaj; 

b. nu invalidează recipisa de magazinaj; 

c. invalidează recipisa, dacă lipsește numărul înregistrării în registrul de 

magazinaj. 

 

292.  În cazul distrugerii sau pierderii recipisei de magazinaj: 

a. magazinerul este obligat să întocmească a doua recipisă, la cererea 

deponentului; 

b. magazinerul va întocmi a doua recipisă de magazinaj în baza unei 

hotărâri judecătorești; 

c. deponentul pierde dreptul asupra bunului înmagazinat. 

 

293.  Ridicarea bunului înmagazinat poate fi solicitată de magaziner: 

a. înaintea termenului convenit pentru magazinaj; 

b. după expirarea termenului convenit pentru magazinaj, numai în 

urma rezilierii contractului cu respectarea unui termen de preaviz 

de 1 lună; 

c. oricând, pe parcursul executării contractului de magazinaj. 

 

294.  Dreptul magazinerului de a vinde bunul înmagazinat apare: 
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a. dacă deponentul nu ridică bunul la expirarea termenului de 

magazinaj, în urma unei somații; 

b. până la expirarea termenului de magazinaj, dacă deponentul nu a achitat 

costurile magazinajului; 

c. înainte de expirarea unei luni de la somația deponentului. 

 

295. Posesorul recipisei de magazinaj: 

a. poate greva bunul înmagazinat numai cu acordul magazinerului; 

b. nu poate greva bunul înmagazinat; 

c. poate greva bunul înmagazinat, dacă bunul rămâne în depozit. 

 

296.  Termenul de prescripție în contractul de servicii turistice, la acțiunea 

înaintată de turist este de: 

a. 6 luni; 

b. 12 luni; 

c. 3 luni. 

 

297.  Termenul de prescripție în contractul de servicii turistice la acțiunea 

turistului începe a curge din: 

a. ziua care, conform contractului, este ultima zi a călătoriei; 

b. prima zi a călătoriei; 

c. data-limită pentru achitarea costului călătoriei. 

 

298.  Turistul poate rezilia contractul de servicii turistice: 

a. oricând înainte de începutul călătoriei; 

b. oricând pe parcursul călătoriei; 

c. în termen de 10 zile până la începutul călătoriei. 

 

299.  În cazul forței majore, contractul de servicii turistice poate fi reziliat fără 

nici o condiție: 

a. doar de către turist; 

b. doar de către organizatorul călătoriei; 

c. de oricare dintre părți. 

 

300.  Contractul de administrare fiduciară se încheie: 

a. în formă verbală; 

b. în formă scrisă; 

c. numai în formă autentică. 

 

301.  Nerespectarea formei scrise a contractului de fidejusiune: 

a. poate fi acoperită atunci când fidejusorul execută obligația 

asumată; 

b. poate fi acoperită prin confirmare de către creditorului obligației;  

c. nu poate fi acoperită, deoarece este o condiție de valabilitate 
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obligatorie. 

 

302.  În contractul de fidejusiune, fidejusorul poate opune creditorului toate 

excepțiile: 

a. pe care le-ar putea opune debitorul; 

b. pe care le-ar putea opune debitorul, numai cu acordul ultimului; 

c. pe care le-ar putea opune debitorul, dacă contractul nu prevede altfel. 

 

303.  Dacă debitorul principal este în întârziere cu executarea obligațiilor sale, 

creditorul: 

a. trebuie să-l informeze despre aceasta pe fidejusor; 

b. nu este obligat să-l informeze pe fidejusor; 

c. este obligat să-l informeze pe fidejusor, dacă întârzierea depășește 3 

luni. 

 

304.  În cazul decesului fidejusorului, fidejusiunea: 

a. încetează; 

b. se transmite moștenitorilor; 

c. rămâne pe seama debitorului. 

 

305.  În contractul de intermediere, clientul este obligat la plata remunerației: 

a. în avans; 

b. când este încheiat contractul cu un terț în urma indicațiilor date; 

c. chiar și atunci când contractul cu terțul nu este încheiat. 

 

306.  Contractul de intermediere poate fi reziliat: 

a. fără preaviz; 

b. fără preaviz, dacă nu s-a convenit asupra unui termen; 

c. cu preaviz, dacă nu s-a convenit asupra unui termen. 

 

307.  Încheierea contractului în formă scrisă este prevăzută pentru 

intermedierea: 

a. împrumutului; 

b. comercială; 

c. închirierii locuinței. 

 

308.  Contractul de intermediere comercială se poate referi la: 

a. orice domeniu al activității comerciale; 

b. operațiunile cu bunuri imobile; 

c. achiziţionare sau vânzare de bunuri, sau de valori mobiliare, de 

asigurări, de operaţiuni bancare, de transport de bunuri, de 

închiriere de bunuri ale circuitului comercial. 

 

309. În lipsa unei alte înţelegeri, dobânda pentru depozite bancare se plăteşte 
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la expirarea: 

a. fiecărei luni; 

b. fiecărui trimestru; 

c. termenului de depozitare. 

 

310. Banca poate rezilia contractul şi cere restituirea creditului, dacă clientul: 

a. nu a restituit cel puţin o tranşă a creditului; 

b. nu a oferit garanţiile cerute sau a redus garanţiile oferite; 

c. s-a reorganizat, fără autorizaţia băncii. 

 

311. Ordinul de plată: 

a. nu poate fi revocat; 

b. poate fi revocat doar în ziua în care a fost depus; 

c. poate fi revocat, dacă nu a fost executat. 

 

312. Avalul reprezintă: 

a. un mijloc de transmitere a cecului; 

b. o modalitate de deposedare a cecului; 

c. o garanția personală dată de un terț sau de avalist. 

 

313. Riscul asigurat la care sunt expuse viața, sănătatea sau patrimoniul unei 

persoane este un eveniment: 

a. viitor; 

b. consumat; 

c. pendinte. 

 

314. Bunurile pot fi asigurate la asigurătorii străini: 

a. în cazul de reasigurare; 

b. pentru persoanele juridice; 

c. numai dacă asigurările solicitate nu se practică pe piaţa internă.  

 

315. În cazul asigurării de persoane, se asigură: 

a. viața și sănătatea asiguratului; 

b. patrimoniul asiguratului; 

c. răspunderea civilă a asiguratului. 

 

316. Asigurarea contra daunelor cuprinde: 

a. numai asigurarea bunurilor; 

b. numai asigurarea de răspundere civilă; 

c. asigurarea bunurilor și asigurarea de răspundere civilă. 

 

317. Asigurarea începe din momentul: 

a. încheierii contractului de asigurare; 

b. achitării primei de asigurare sau a celei dintâi tranșe a acesteia; 
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c. survenirii riscului asigurat. 

 

318. Contractul de societate civilă poate fi încheiat: 

a. doar între persoane juridice; 

b. doar între persoane fizice; 

c. atât între persoane fizice, cât și între persoane juridice. 

 

319. Contractul de societate civilă poate avea ca obiect: 

a. orice activitate licită; 

b. doar activităţi economice; 

c. doar activităţi nelucrative. 

 

320. Părţile contractului de societate civilă: 

a. sunt obligate să verse contribuţii; 

b. nu sunt obligate să verse contribuţii; 

c. sunt în drept să verse contribuţii. 

 

321. Conform regulei generale, contribuţiile la societatea civilă: 

a. devin proprietate comună a tuturor asociaţilor; 

b. rămân în proprietatea exclusivă a celui care a vărsat contribuţia; 

c. devin proprietate comună în cazurile prevăzute de contract. 

 

322. Pot fi aduse în calitate de contribuţii la societatea civilă: 

a. orice bunuri, inclusiv drepturi patrimoniale; 

b. doar bunurile determinate individual; 

c. doar bunuri mobile. 

 

323. Contractul de societate civilă poate fi modificat: 

a. la cererea cel puțin a unui asociat; 

b. doar prin acordul tuturor asociaților; 

c. numai în cazurile prevăzute de contract. 

 

324. Contractul de societate civilă poate fi încheiat: 

a. doar în scris; 

b. doar autentificat notarial; 

c. în scris sau oral. 

 

325. În cazul drepturilor comune, fiecărui copărtaș i se cuvine o cotă-parte din 

fructe: 

a. proporțional cotei sale; 

b. în temeiul hotărârii judecătorești; 

c. după realizarea fructelor. 

 

326. În cazul drepturilor comune, administrarea și folosirea bunurilor comune 
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se decide prin: 

a. 2/3 din voturile copărtașilor; 

b. 1/2 din voturile copărtașilor; 

c. majoritatea voturilor copărtașilor. 

 

327. În cazul drepturilor comune, dreptul unui copărtaș asupra unei fracțiuni 

din fructe, corespunzând cotei sale părți, nu poate fi atins fără: 

a. hotărârea adoptată cu 2/3 din voturile copărtașilor; 

b. consimțământul lui; 

c. hotărârea adoptată cu 1/2 din voturile copărtașilor. 

 

328. În cazul drepturilor comune, dacă împărțirea în natură a bunului comun 

este exclusă, desființarea comunității se face prin: 

a. hotărârea copărtașilor; 

b. vânzarea bunului conform regulilor de vânzare a bunurilor gajate; 

c. transmiterea bunului unuia dintre copărtași contra unui echivalent 

bănesc. 

 

329. În cazul drepturilor comune, cererea de desființare a comunității: 

a. poate fi înaintată în termen de 1 an; 

b. poate fi înaintată în termen de 3 ani; 

c. este imprescriptibilă. 

 

330. În cazul în care în promisiunea publică nu este indicată mărimea 

recompensei, aceasta se stabilește: 

a. de către promitent; 

b. de comun acord cu promitentul; 

c. de persoana care a săvârșit acțiunea licită. 

 

331. Dacă acțiunea indicată în anunțul de promisiune publică de recompensă 

este săvârșită de mai multe persoane, dreptul la recompensă: 

a. îl au toți în mod proporțional; 

b. îl are acel care a săvârșit prima acțiune; 

c. se stabilește la discreția promitentului. 

 

332. Dreptul de proprietate asupra lucrărilor executate în condițiile concursului 

poate fi reclamat de către promitent, dacă o atare clauză: 

a. a figurat în anunțul public de recompensă; 

b. este prevăzută în contract; 

c. este expres prevăzută de lege. 

 

333. Revocarea promisiunii publice nu privează persoanele care au răspuns la 

anunț de dreptul de a cere: 

a. compensarea cheltuielilor suportate în limita recompensei 
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anunțate; 

b. recompensa anunțată; 

c. recompensa anunțată și compensarea cheltuielilor suportate. 

 

334. Conform regulii generale, bunul obținut fără justă cauză se restituie: 

a. în natură; 

b. în bani; 

c. înlocuit cu un bun analogic. 

 

335. În cazul imposibilității restituirii în natură, valoarea bunului obținut fără 

justă cauză se restituie prestatorului la prețul din momentul: 

a. dobândirii; 

b. executării obligației; 

c. primirii somației. 

 

336. Acceptantul are dreptul la compensarea cheltuielilor de întreținere și 

păstrare a bunurilor obținute fără justă cauză suportate din momentul: 

a. când era obligat să restituie veniturile; 

b. dobândirii; 

c. primirii somației. 

 

337. În caz de litigiu, mărimea prejudiciului moral se determină de către: 

a. persoana vătămată; 

b. persoana vinovată; 

c. instanța de judecată. 

 

338. În caz de litigiu, caracterul și gravitatea suferințelor fizice sau psihice le 

apreciază: 

a. persoana vătămată; 

b. persoana vinovată; 

c. instanța de judecată. 

 

339. Plata despăgubirilor pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrității 

corporale sau prin altă vătămare a sănătății ori prin deces se efectuează în rate: 

a. trimestriale; 

b. lunare; 

c. anuale. 

 

340. Instanța de judecată stabilește cuantumul reparației în funcţie de întinderea 

prejudiciului de la data: 

a. depunerii cererii de chemare în judecată; 

b. pronunțării hotărârii judecătorești; 

c. devenirii definitive a hotărârii judecătorești. 
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341. La cazul răspunderii delictuale, pentru dauna cauzată în comun de mai 

multe persoane, acestea poartă răspundere: 

a. proporțional gradului de vinovăție; 

b. solidară; 

c. în mod egal. 

 

342. Locul deschiderii succesiunii este locul:  

a. decesului persoanei; 

b. ultimului domiciliu al celui care a lăsat moștenirea; 

c. unde a fost întocmit testamentul. 

 

343. Pot fi moştenitori în cazul succesiunii legale: 

a. persoanele fizice şi juridice care au capacitate juridică la data 

deschiderii moştenirii; 

b. doar persoanele care erau în viaţă la data deschiderii succesiunii; 

c. persoanele care se aflau în viaţă la data deschiderii moştenirii şi 

copiii concepuţi ai defunctului. 

 

344. Acţiunea privind declararea moştenitorului nedemn poate fi intentată în 

termen de: 

a. 3 ani din data deschiderii succesiunii; 

b. 1 an din data deschiderii succesiunii; 

c. 6 luni din data deschiderii succesiunii. 

 

345. Acţiunea privind declararea moştenitorului nedemn poate fi intentată: 

a. numai de moştenitorii legali; 

b. numai de moştenitorii testamentari; 

c. de orice persoană pentru care decăderea succesorului nedemn din 

dreptul la moştenire are consecinţe patrimoniale. 

 

346. Testamentul este un act juridic revocabil, deoarece: 

a. este un act juridic unilateral; 

b. produce efecte la decesul testatorului; 

c. poate fi oricând revocat de testator. 

 

347. Testatorul poate dezmoşteni: 

a. doar moştenitorii de clasa I-a; 

b. toţi moştenitorii legali; 

c. doar moştenitorii de clasa II-a şi a III-a. 

 

348. Pentru a fi valabil, testamentul olograf trebuie: 

a. să fie dactilografiat personal de testator; 

b. scris, datat și semnat personal de testator; 

c. să fie semnat în prezenţa a 2 martori asistenţi. 
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349. Testamentul poate fi revocat de testator: 

a. prin lipsirea testatorului de capacitate de exerciţiu; 

b. prin depunerea unei cereri la notar; 

c. pe cale judecătorească. 

 

350. Acţiunea privind declararea nulităţii testamentului poate fi intentată în 

decurs de: 

a. 3 ani de la data deschiderii succesiunii; 

b. 1 an de la data deschiderii succesiunii; 

c. 6 luni de la data deschiderii succesiunii. 

 

351. Legatarul: 

a. nu răspunde pentru datoriile testatorului; 

b. răspunde nelimitat pentru datoriile testatorului; 

c. răspunde pentru datoriile testatorului în limita valorii bunurilor primite. 

 

352. Dacă moştenitorul a decedat după deschiderea succesiunii şi până la 

acceptarea ei, dreptul de a primi cota succesorală ce-i aparţine: 

a. trece la moştenitorii testamentari; 

b. trece la moştenitorii legali din clasa respectivă; 

c. trece la moştenitorii săi prin transmisie succesorală. 

 

353. Copiii născuţi după decesul persoanei sunt moştenitori numai în cazul în 

care: 

a. sunt născuţi vii; 

b. sunt declaraţi moştenitori de către instanţa de judecată; 

c. ceilalţi moştenitori sunt de acord. 

 

354. Moştenitorul poate renunţa în folosul altor moştenitori: 

a. oricând din ziua decesului; 

b. numai în perioada de 6 luni din data deschiderii succesiunii; 

c. numai după expirarea termenului de 6 luni din ziua decesului. 

 

355. Termenul de acceptare a succesiunii poate fi prelungit de către instanţa de 

judecată cu cel mult: 

a. 6 luni; 

b. 12 luni; 

c. 24 luni. 

 

356. Statul intră în posesiunea patrimoniului succesoral prin: 

a. depunerea cererii la biroul notarial; 

b. eliberarea unui certificat de succesiune vacantă; 

c. decizia organului administrației publice locale. 
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357. Pentru valabilitatea unui contract prin care se promite o rentă este 

necesară: 

a. formularea în scris a promisiunii; 

b. formularea în scris a promisiunii și autentificarea ei notarială; 

c. autentificarea notarială a promisiunii. 

 

358. Obiectul contractului de prestări servicii îl constituie: 

a. raporturile de muncă; 

b. serviciile de orice natură; 

c. serviciile de transport de persoane. 

 

359. În contractul de transport de bunuri, mărimea pretenției de despăgubire 

a clientului de către cărăuș: 

a. poate fi limitată prin contract; 

b. nu poate fi limitată prin contract; 

c. poate fi limitată, dacă interesele cărăușului o cer. 

 

360. Contractul de intermediere exclusivă poate fi încheiat: 

a. în scris; 

b. numai în formă autentică; 

c. în scris și oral. 

 

361. În cazul în care contractul de depozit bancar nu prevede mărimea 

dobânzii, banca: 

a. plătește deponentului o dobândă în mărimea determinată în 

conformitate cu art. 619 Cod Civil; 

b. nu plătește dobânzi; 

c. plătește deponentului o dobândă în mărimea de 5% anual din valoarea 

depozitului. 

 

362. În contractul de societate civilă, pentru bunul dat în calitate de 

contribuție, asociatul răspunde conform regulilor privind răspunderea: 

a. vânzătorului; 

b. cumpărătorului; 

c. acționarului. 

 

363. În contractul de societate civilă, asociaţii care s-au obligat să depună 

în comun prestaţii în muncă: 

a. predau societății toate câștigurile obținute prin prestațiile care fac 

obiectul societății; 

b. nu predau societății câștigurile obținute; 

c. predau societății câștigurile obținute în baza hotărârii judecătorești. 
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364. În contractul de societate civilă, cotele-părți din patrimoniul social sau 

alte drepturi decurgând din contract: 

a. nu pot fi transmise terților fără încuviințarea celorlalți asociați; 

b. pot fi transmise terților fără încuviințarea celorlalți asociați; 

c. pot fi transmise numai către soț. 

 

365. În contractul de societate civilă, în cazul înstrăinării unei cote-părţi din 

patrimoniul social, ceilalţi asociaţi: 

a. au drept de preemțiune; 

b. nu au drept de preemțiune; 

c. nu au drept de preemțiune, dacă contractul nu prevede altfel. 

 

366. Dacă în contractul de societate civilă nu este prevăzută o durată 

determinată a societăţii, fiecare asociat poate rezilia contractul: 

a. cu un preaviz de 3 luni; 

b. cu un preaviz de o lună; 

c. oricând.  

 

367. În cazul îmbogățirii fără justă cauză, persoana care, întru executarea 

unei obligaţii prezente sau viitoare, a prestat ceva altuia, poate cere restituirea 

prestaţiei, dacă: 

a. temeiul raportului obligaţional a decăzut ulterior; 

b. părțile nu doresc în continuare executarea obligației; 

c. executarea obligației nu este posibilă. 

 

368. Pentru suma datorată în rezultatul dobândirii unui patrimoniu fără justă 

cauză: 

a. se calculează dobânda în condițiile art. 619 Cod Civil; 

b. se calculează penalități; 

c. nu se calculează dobânzi sau penalități. 

 

369.  Dacă persoana vătămată a cunoscut sau trebuia să cunoască existenţa 

prejudiciului şi persoana obligată să-l repare, acțiunea în repararea 

prejudiciului în cazul răspunderii delictuale: 

a. se prescrie în termen de 3 ani; 

b. este imprescriptibilă; 

c. se prescrie în termen de 6 luni. 
 

370. Actele juridice suspuse autorizării încheiate în numele minorului care 

nu are capacitate deplină de exerciţiu produc efecte juridice doar după 

autorizarea: 

a.  de către consiliul de familie sau, în absenţa acestuia, de către 

autoritatea tutelară; 

b. numai de către consiliul de familie; 

c. numai de către autoritatea tutelară. 
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371.  În toate situaţiile, persoana în privinţa căreia a fost instituită o măsură 

de ocrotire judiciară: 

a. este în drept să încheie de sine stătător anumite acte juridice; 

b. nu este în drept să încheie de sine stătător acte juridice; 

c. este în drept să încheie acte juridice sub supravegherea instanței de 

judecată. 

 

372. Consiliul de familie al minorului este compus din: 

a. cel puţin 3 membri cu drept de vot; 

b. cel puțin 2 membri cu drept de vot; 

c. cel puțin 5 membri cu drept de vot. 

 

373. Pot vizita sau cere să se efectueze vizite persoanelor ocrotite şi celor 

în privinţa cărora s-a depus o cerere de instituire a măsurii de ocrotire: 

a. numai instanța de judecată; 

b. consiliul de familie; 

c. instanța de judecată și autoritatea tutelară. 

 

374. Instanţa de judecată stabileşte termenul pentru care se instituie măsura 

de ocrotire judiciară sub forma curatelei sau tutelei: 

a. maximum de 3 ani; 

b. maximum de 5 ani; 

c. minimum de 1 an.  

 

375. Şedinţele consiliului de familie: 

a. sunt publice; 

b. sunt închise; 

c. pot fi declarate închise, dacă interesele persoanei ocrotite o cer. 

 

376. În relațiile cu terții, membrii consiliului de familie: 

a. sunt obligați să păstreze confidenţialitatea datelor; 

b. nu sunt obligați să păstreze confidenţialitatea datelor; 

c. pot fi obligați să păstreze confidenţialitatea datelor prin hotărâre 

judecătorească. 

 

377. Decizia adoptată în cadrul şedinţei consiliului de familie se semnează: 

a. de către fiecare membru prezent la ședință; 

b. numai de către președintele ales al ședinței; 

c. de către președintele și secretarul ședinței. 

 

378. Dacă decizia consiliului de familie nu este adoptată în unanimitate: 

a. opinia fiecărui membru se va anexa la decizie; 

b. opiniile separate rămân secrete; 
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c. opiniile separate pot fi anexate la decizie, dacă autorii o cer. 

 

379. Autoritatea tutelară trebuie să audieze persoana ocrotită care a împlinit 

vârsta de: 

a. 7 ani; 

b. 10 ani; 

c. 14 ani. 

 

380. Actul juridic prin care se acordă mandatul de ocrotire în viitor se 

încheie, sub sancţiunea nulităţii absolute: 

a. în formă scrisă sau în formă autentică; 

b. numai în formă autentică; 

c. în oricare din formele permise de lege. 

 

381.  Actul juridic prin care se acordă mandatul de ocrotire în viitor: 

a. poate fi încheiat prin reprezentant; 

b. nu poate fi încheiat prin reprezentant; 

c. poate fi încheiat prin reprezentant, dacă interesele persoanei ocrotite o 

cer. 

 

382. Actul juridic prin care se acordă mandatul de ocrotire în viitor a 

copilului se încheie: 

a. numai în formă autentică; 

b. în formă scrisă sau în formă autentică; 

c. cu autorizarea instanței de judecată. 

 

383. Dacă nu s-a stipulat altfel, mandatul de ocrotire în viitor se consideră 

acordat pe un termen: 

a. de 5 ani; 

b. nedeterminat; 

c. de un an. 

 

384. Pe durata executării mandatului de ocrotire în viitor, mandatarul poate 

fi revocat: 

a. prin decizia consiliului de familie; 

b. prin hotărârea instanței de judecată; 

c. numai cu acordul persoanei ocrotite. 

 

385. La cazul mandatului de ocrotire pe viitor, poate fi desemnat în calitate 

de mandatar: 

a. orice persoană fizică aleasă de către mandant, precum şi orice 

persoană juridică care deţine calitatea de ocrotitor autorizat; 

b. orice persoană fizică aleasă de către instanța de judecată; 

c. orice persoană juridică. 
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386. Contractul privind cazarea periodică este: 

a. acordul prin care un profesionist se obligă să acorde 

consumatorului contra preț dreptul de a folosi o locuinţă sau altă 

unitate de cazare în mod periodic;  

b. acordul prin care un profesionist se obligă să acorde consumatorului în 

mod gratuit dreptul de a folosi o locuinţă în mod periodic; 

c. acordul prin care organizatorul călătoriei asigură cazarea periodică a 

clientului într-un hotel din străinătate. 

 

387. Drepturile aferente contractului privind cazarea periodică şi 

contractului privind produsul de vacanţă pe termen lung: 

a. nu pot fi promovate sau comercializate drept o investiţie; 

b. pot fi promovate sau comercializate drept o investiţie; 

c. reprezintă o investiție în sensul Legii cu privire la investițiile în 

activitatea de întreprinzător. 

 

388. În cazul contractului privind cazarea periodică, plata se va efectua: 

a. în avans; 

b. conform unui calendar fix; 

c. în timp de 10 zile de la încheierea contractului. 

 

389. Consumatorul are dreptul la rezoluţiunea raportului contractual privind 

cazarea periodică: 

a. având motive întemeiate; 

b. fără vreun motiv; 

c. în cazul în care contractul prevede acest drept. 

 

390. În contractul privind cazarea periodică, termenul: 

a. este nelimitat; 

b. depășește 12 luni; 

c. este de cel puțin o lună. 

 

 

 
 


