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DREPTUL CIVIL 

1. Drepturile civile pot fi limitate: 

a. prin lege organică şi ordinară; 

b. prin lege organică, doar în temeiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova; 

c. prin lege ordinară, doar în temeiurile prevăzute de Constituţia Republicii Moldova. 

 

2. Legea nouă este aplicabilă: 

a. situaţiilor juridice în curs de realizare la data adoptării sale; 

b. situaţiilor juridice în curs de realizare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova; 

c. situaţiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în vigoare. 

 

3. Dispoziţiile legii noi privitoare la termenele de prescripţie atât extinctivă, cât şi achizitivă 

(uzucapiune): 

a. se aplică termenului de prescripţie care va curge după intrarea în vigoare a legii noi; 

b. se aplică termenului de prescripţie care a început să curgă înainte de data intrării ei în vigoare 

şi nu a expirat înainte de acea dată; 

c. se aplică termenului de prescripţie care a început să curgă înainte de data intrării în vigoare. 

 

4. În special, este contrar bunei-credinţe ca o parte să acţioneze în contradicţie cu declaraţiile pe 

care le-a făcut anterior sau cu comportamentul pe care le-a avut anterior, în cazul în care: 

a. cealaltă parte, în detrimentul său, s-a bazat în mod rezonabil pe acele declaraţii sau acel 

comportament; 

b. cealaltă parte, în detrimentul său, nu s-a bazat în mod rezonabil pe acele declaraţii sau acel 

comportament; 

c. cealaltă parte, în detrimentul său, a fost informată despre posibilitatea modificării declaraţii sau 

comportamentului părţii adverse. 

 

5. Consiliul de familie al minorului este compus din: 

a. cel puţin 5 membri cu drept de vot, tutorele sau, după caz, curatorul este membru al consiliului 

din oficiu, fără drept de vot; 

b. cel puţin 3 membri cu drept de vot, tutorele sau, după caz, curatorul este membru al consiliului 

din oficiu, cu drept de vot; 

c. cel puţin 3 membri cu drept de vot, tutorele sau, după caz, curatorul este membru al 

consiliului din oficiu, fără drept de vot. 

 

6. Emanciparea operează: 

a. prin hotărârea autorităţii tutelare, independent de opinia părinţilor, adoptatorului sau 

curatorului; 

b. prin hotărârea autorităţii tutelare, cu acordul ambilor părinţi, adoptatorului sau curatorului; 

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

curatorului. 

 

7. Membrii consiliului de familie sunt desemnaţi de către: 

a. autoritatea tutelară pentru durata tutelei sau curatelei; 

b. de instanţa de judecată pentru durata tutelei sau curatelei; 
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c. de autoritatea tutelară, pentru durata tutelei sau curatelei, cu excepţia cazurilor expres 

prevăzute de lege, când este desemnată de către instanţa de judecată. 

 

8. Măsura de ocrotire judiciară poate fi instituită: 

a. în privinţa unei persoane cu capacitate limitată de exerciţiu; 

b. în privinţa unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu; 

c. în privinţa unei persoane cu capacitate deplină de exerciţiu, dacă circumstanţele cauzei o cer. 

 

9. Tutorele supleant supraveghează derularea operaţiunilor pe care tutorele este obligat să le 

realizeze, precum şi modul de investire sau reinvestire a capitalului conform: 

a. prescripţiilor consiliului de familie sau, în absenţa acestuia, a autorităţii tutelare; 

b. prescripţiilor autorităţii tutelare; 

c. prescripţiilor consiliului de familie, cu acordul autorităţii tutelare. 

 

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

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

 

11. Instanţa de judecată stabileşte termenul pentru care se instituie măsura de ocrotire judiciară, sub 

forma curatelei sau tutelei: 

a. care poate fi de maximum 5 ani; 

b. care poate fi de maximum 3 ani; 

c. care poate fi de minimum 5 ani. 

 

12. 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. 

 

13. Curatorul, în exercitarea atribuţiilor de ocrotire a persoanei ocrotite: 

a. poate substitui persoana ocrotită pentru a acţiona din numele acesteia; 

b. nu poate substitui persoana ocrotită pentru a acţiona din numele acesteia; 

c. poate substitui persoana ocrotită pentru a acţiona din numele acesteia, doar în cazurile când 

acţionează exclusiv în interesul şi întru bunăstarea persoanei ocrotite. 

 

14. Până la momentul în care mandatul începe să producă efecte: 

a. mandantul nu îl poate modifica sau revoca în aceeaşi formă; 

b. mandantul îl poate modifica sau revoca în aceeaşi formă, dacă revocarea a ajuns la mandatar 

înainte de acceptarea mandatului; 

c. mandantul îl poate modifica sau revoca în aceeaşi formă. 

 

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

a. în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute; 

b. în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii absolute, sau în formă autentică; 
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c. în formă scrisă, sub sancţiunea nulităţii relative, sau în formă autentică. 

 

16. Instanţa de judecată va desemna un ocrotitor autorizat: 

a. dacă niciun membru al familiei şi nicio persoană apropiată nu îşi poate asuma exercitarea 

măsurii de ocrotire sub forma curatelei sau a tutelei; 

b. dacă există dubii rezonabile că membrul familiei şi/sau persoană apropiată exercită măsura de 

ocrotire sub forma curatelei sau a tutelei, în mod contrar intereselor legitime ale persoanei 

ocrotite; 

c. dacă membru al familiei şi persoană apropiată refuză exercitarea măsurii de ocrotire sub forma 

curatelei sau a tutelei. 

 

17. Persoana juridică se poate constitui liber: 

a. doar în una din formele prevăzute de lege; 

b. în forma prevăzută de convenţia părţilor; 

c. în formele neinterzise de lege. 

 

18. Persoana juridică răspunde pentru obligaţiile sale: 

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

b. cu tot patrimoniul ce îi aparţine; 

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

 

19. Persoana juridică este obligată: 

a. să publice un aviz în „Registrul de stat al persoanelor juridice” despre modificarea denumirii, sub 

sancţiunea plăţii de despăgubiri; 

b. să publice un aviz în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre modificarea denumirii, sub 

sancţiunea nulităţii actelor juridice încheiate ulterior modificării denumirii; 

c. să publice un aviz în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova” despre modificarea denumirii, 

sub sancţiunea plăţii de despăgubiri. 

 

20. Administratorul aflat în conflict de interese trebuie: 

a. să se abţină de la negocierea şi luarea deciziei persoanei juridice referitoare la actul juridic sau 

operaţiunea la care se referă conflictul; 

b. să delege unei alte persoane împuternicirile sale de a negocia şi a lua decizia persoanei juridice 

referitoare la actul juridic sau operaţiunea la care se referă conflictul; 

c. să se abţină de la luarea deciziei persoanei juridice referitoare la actul juridic sau operaţiunea la 

care se referă conflictul. 

 

21. Capacitatea de folosinţă a persoanei juridice se dobândeşte: 

a. la data primirii licenţei; 

b. la data înregistrării de stat; 

c. la data începerii activităţii comerciale. 

 

22. În cazul în care persoana juridică are mai mulţi administratori, fiecare dintre ei poate acţiona, în 

mod individual în numele şi pe contul persoanei juridice: 



4 
 

a. cu excepţia cazului când obligativitatea consimţământului suplimentar al altui administrator sau 

al tuturor administratorilor a fost prevăzută în mod expres în actul de constituire a persoanei 

juridice; 

b. cu excepţia cazului când obligativitatea consimţământului suplimentar al altui administrator 

sau al tuturor administratorilor rezultă expres din lege sau din actul de constituire; 

c. cu excepţia cazului când obligativitatea consimţământului suplimentar al altui administrator sau 

al tuturor administratorilor rezultă din natura actului juridic ce urmează a fi încheiat. 

 

23. Asociaţii societăţii în nume colectiv poartă răspundere: 

a. doar în cazurile şi limitele prevăzute de lege; 

b. subsidiară solidară doar dacă acest fapt este prevăzut în actul de constituire; 

c. subsidiară solidară cu tot patrimoniul lor pentru obligaţiile societăţii. 

 

24. Participaţiunea comanditarului poate fi: 

a. înstrăinată unor terţi şi poate trece succesorilor fără acordul asociaţilor dacă actul de 

constituire nu prevede altfel; 

b. înstrăinată unor terţi şi poate trece succesorilor doar cu acordul asociaţilor dacă actul de 

constituire nu prevede altfel; 

c. nu poate fi înstrăinată unor terţi, înainta ca asociaţii să-şi exercite dreptul de preemţiune, dacă 

actul de constituire nu prevede altfel. 

 

25. Persoana care devine comanditar al unei societăţi existente poartă riscul pierderilor: 

a. în limita stabilită în actul de constituire şi pentru obligaţiile născute după momentul dobândirii 

calităţii de asociat; 

b. în limita participaţiunii sale şi pentru obligaţiile născute după momentul dobândirii calităţii de 

asociat; 

c. în limita participaţiunii sale şi pentru obligaţiile născute până la momentul dobândirii calităţii 

de asociat. 

 

26. Obligaţia de vărsare integrală a aportului la o societate comercială trebuie executată: 

a. în cel mult 6 luni de la data înregistrării societăţii comerciale; 

b. în termenul prevăzut în actul de constituire; 

c. până la data înregistrării societăţii comerciale. 

 

27. Instituţia publică este persoană juridică de drept public care se constituie: 

a. în baza unui act emis de autoritatea publică şi care este finanţată integral de la bugetul acesteia 

din urmă; 

b. în baza unui act emis de autoritatea publică şi care este finanţată, integral sau parţial, de la 

bugetul acesteia din urmă; 

c. în baza actului de constituire, dar care este finanţată, integral sau parţial, de la bugetul acesteia 

din urmă. 

 

28. În cazul în care asociatul nu a vărsat în termen aportul: 

a. toţi asociaţii în comun au dreptul să-i ceară în scris aceasta; 

b. cel puţin 2/3 din numărul asociaţilor au dreptul să-i ceară în scris aceasta; 
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c. oricare asociat are dreptul să-i ceară în scris aceasta. 

 

29. Persoana juridică se reorganizează prin: 

a. fuziune (contopire şi absorbţie) şi dezmembrare (divizare şi separare); 

b. fuziune (contopire şi absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare; 

c. Fuziune (absorbţie), dezmembrare (divizare şi separare) sau transformare. 

 

30. Conducerea societăţii în nume colectiv se exercită: 

a. prin acordul tuturor asociaţilor; 

b. prin acordul a cel puţin doi asociaţi; 

c. de asociatul majoritar. 

 

31. Reducerea participaţiunii unui comanditar: 

a. este opozabilă terţilor până la înscrierea reducerii în registrul de publicitate prevăzut de lege; 

b. nu este opozabilă terţilor până la înscrierea reducerii în registrul de publicitate prevăzut de 

lege; 

c. nu este opozabilă terţilor până la modificarea operate în actul de constituire. 

 

32. Asociatul societăţii în nume colectiv are dreptul să se retragă din ea: 

a. cu condiţia informării celorlalţi asociaţi cu cel puţin 3 luni până la data retragerii; 

b. cu condiţia informării celorlalţi asociaţi cu cel puţin 9 luni până la data retragerii; 

c. cu condiţia informării celorlalţi asociaţi cu cel puţin 6 luni până la data retragerii. 

 

33. În cazul reorganizării societăţii în comandită în societate pe acţiuni, în societate cu răspundere 

limitată sau în cooperativă: 

a. comanditaţii continuă, în termen de 3 ani, să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile 

născute până la reorganizare; 

b. comanditaţii nu răspund solidar şi nelimitat pentru obligaţiile născute până la reorganizare; 

c. comanditaţii continuă, în termen de 6 luni, să răspundă solidar şi nelimitat pentru obligaţiile 

născute până la reorganizare. 

 

34. În cazul majorării capitalului social al societăţii comerciale, aportul se varsă: 

a. în momentul adoptării hotărârii de majorare a capitalului social de către adunarea generală; 

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

generală; 

c. în termenul stabilit de adunarea generală, dar nu mai târziu de 60 de zile de la adoptarea 

hotărârii de majorare a capitalului social. 

 

35. Forma scrisă a actului juridic atrage nulitatea numai în cazul: 

a. în care obiectul este un imobil; 

b. în care acest efect este expres prevăzut de lege sau prin acordul părţilor; 

c. în care este stabilit doar de către părţi. 

 

36. 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 va obliga partea de rea-credinţă să se prezinte la notar; 
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b. instanţa poate declara contractul valabil, dacă el nu conţine elemente care contravin legii; 

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

 

37. Persoana nu poate contesta existenţa consimţământului doar pe motiv că el a fost transmis 

printr-un mijloc electronic: 

a. dacă părţile în mod verbal au stabilit că urmează a fi încheiat actul juridic prin utilizarea 

mijloacelor electronice; 

b. dacă ea a fost notificată anterior că urmează a fi utilizat anume acel mijloc electronic pentru 

încheierea actului juridic; 

c. dacă ea a acceptat utilizarea acelui mijloc electronic printr-un act juridic încheiat anterior. 

 

38. 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. 

 

39. Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată: 

a. prin confirmare de către părţile actului lovit de nulitate sau de către succesorii acestuia; 

b. prin executare a obligaţiilor de către părţi; 

c. cu excepţia cazului când părţile contractate nu au cunoscut cauza nulităţii. 

 

40. Nulitatea relativă poate fi invocată: 

a. de către persoana în interesul căreia este stabilită; 

b. doar de părţile contractului; 

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

 

41. Nulitatea relativă poate fi acoperită de către părţi: 

a. prin voinţa expresă a persoanei în al cărei interes este stabilită nulitatea; 

b. prin voinţa persoanei întocmită în formă scrisă sau autentică; 

c. prin voinţa expresă sau tacită a persoanei în al cărei interes este stabilită nulitatea. 

 

42. Nulitatea actului juridic multilateral în privinţa uneia dintre părţi atrage nulitatea sa şi în privinţa 

celorlalte părţi dacă: 

a. dacă există temeiuri de nulitate şi faţă de celelalte părţi contractante; 

b. din cauza lipsei acelei părţi, nu poate fi atins scopul pentru care celelalte părţi au încheiat 

actul juridic; 

c. celelalte părţi contractante şi-au exprimat acordul cu privire la nulitate. 

 

43. Este ineficient actul juridic: 

a. care, conform legii, fără a fi nul sau anulabil, nu produce, total sau parţial, efectele sale 

juridice; 

b. în care nu este indicat bunul; 

c. care a fost încheiat de către părţi cu intenţia de a ascunde un alt act juridic. 

 

44. Actul juridic a cărui încheiere a fost determinată de comportamentul dolosiv sau viclean al uneia 

din părţi poate fi declarat nul de instanţa de judecată: 



7 
 

a. chiar şi în cazul în care autorul dolului invocă că cealaltă parte şi-a executat obligaţia corelativă; 

b. chiar şi în cazul în care autorul dolului estima că actul juridic este avantajos pentru cealaltă 

parte; 

c. chiar şi în cazul în care cealaltă parte recunoaşte ca fiind valabil actul juridic încheiat. 

 

45. Nulitatea actului juridic încheiat prin violenţă poate fi invocată: 

a. în termen de 6 luni de la data când a încetat violenţa; 

b. în termen de 3 ani de la data când a încetat violenţa; 

c. în termen de 10 ani în cazul bunurilor imobile. 

 

46. 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. 

 

47. Declararea nulităţii pentru viciu de consimţământ a actului juridic încheiat de reprezentant: 

a. se are în vedere doar consimţământul reprezentatului; 

b. se are în vedere doar consimţământul reprezentantului; 

c. se are în vedere doar consimţământul reprezentantului, cu excepţia cazului când reprezentatul 

confirmă actul juridic încheiat de reprezentant. 

 

48. Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică: 

a. trebuie să fie în formă scrisă sau în formă autentică; 

b. trebuie să fie autentificată notarial; 

c. poate fi în formă scrisă, dacă părţile au convenit astfel. 

 

49. Reprezentarea comercială concomitentă a diferiţilor participanţi la încheierea actului juridic se 

admite doar dacă: 

a. există un acord expres între părţi şi cu condiţia ca să nu fie prejudiciate persoanele terţe; 

b. există acordul expres au tacit al tuturor reprezentaţilor şi în alte cazuri prevăzute de lege; 

c. există un acord expres între părţi în acest sens şi în alte cazuri prevăzute de lege. 

 

50. În cazul în care reprezentatul a împuternicit mai mulţi reprezentanţi în privinţa aceluiaşi act 

juridic, oricare dintre ei poate încheia actul de sine stătător, cu excepţia cazului când: 

a. necesitatea consimţământului celorlalţi reprezentanţi este prevăzut în actul juridic prin care s-au 

acordat împuterniciri reprezentantului care încheie actul juridic; 

b. necesitatea consimţământului celorlalţi reprezentanţi rezultă expres din lege sau din actul prin 

care s-au acordat împuterniciri reprezentantului care încheie actul juridic; 

c. necesitatea consimţământului celorlalţi reprezentanţi rezultă din actul juridic încheiat între 

reprezentant şi persoana terţă. 

 

51. Reprezentantul care a acţionat fără împuterniciri este exonerat de răspundere: 

a. dacă cealaltă parte ştia sau trebuia să ştie despre lipsa împuternicirilor; 

b. dacă cealaltă parte nu a depus diligență în vederea verificării împuternicirilor reprezentantului; 

c. dacă cealaltă parte a perceput că încheie actul juridic cu reprezentantul. 
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52. Procura ulterioară emisă de o persoană fizică trebuie autentificată notarial: 

a. doar dacă procura iniţială este autentificată notarial; 

b. în toate cazurile, chiar dacă procura iniţială nu este autentificată; 

c. doar în cazul în care părţile au convenit să fie întocmită în formă autentică. 

 

53. Persoana care a eliberat procura este obligată să informeze despre revocarea şi încetarea 

valabilităţii procurii: 

a. doar persoana căreia i-a eliberat procura; 

b. persoana căreia i-a eliberat procura şi să înregistreze declaraţia de revocare în registrul 

procurilor; 

c. persoana căreia i-a eliberat procura şi pe terţii cunoscuţi de el cu care reprezentantul urma să 

contracteze. 

 

54. Acţiunile privind repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în termen 

rezonabil a cauzelor sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârilor judecătoreşti: 

a. se prescriu în termen de 3 ani; 

b. se prescriu în termen de 6 luni; 

c. sunt imprescriptibile. 

 

55. În acţiunile privind repararea prejudiciului, termenul de prescripţie extinctivă 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 păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât tipul prejudiciului, cât şi pe cel care 

răspunde de el. 

 

56. După expirarea termenului de prescripţie extinctivă: 

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

b. debitorul poate refuza executarea obligaţiei; 

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

 

57. Acţiunile privind drepturile reale care nu sunt declarate prin lege imprescriptibile ori nu sunt 

supuse altui termen de prescripţie: 

a. se prescriu în termen de 10 ani; 

b. se prescriu în termen general de 3 ani; 

c. se prescriu în termen de 6 luni. 

 

58. Termenul de prescripţie extinctivă nu poate depăşi: 

a. durata maximă de 3 ani de la data încălcării dreptului; 

b. durata maximă de 10 5ani de la data încălcării dreptului; 

c. durata maximă de 10 ani de la data încălcării dreptului. 

 

59. Cursul prescripţiei extinctive se întrerupe: 

a. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea a dreptului a cărui acţiune se 

prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia; 
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b. printr-un act voluntar de executare sau prin recunoaşterea, în orice alt mod, expres sau tacit, a 

dreptului a cărui acţiune se prescrie, făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia; 

c. prin recunoaşterea, în orice alt mod, expres sau tacit, a dreptului a cărui acţiune se prescrie, 

făcută de către cel în folosul căruia curge prescripţia. 

 

60. Prescripţia dreptului la acţiune în regres expiră: 

a. după 7 zile în care ar fi expirat prescripţia dreptului la acţiune al creditorului iniţial faţă de 

debitorul urmărit în regres; 

b. la data în care ar fi expirat prescripţia dreptului la acţiune al creditorului iniţial faţă de 

debitorul urmărit în regres; 

c. la data în care a fost executată obligaţia respectivă. 

 

61. Dacă instanţa de judecată a restituit cererea, a scos cererea de pe rol sau a anulat ordonanţa 

judecătorească, cursul prescripţiei extinctive care a început până la intentarea acţiunii: 

a. continuă fără întrerupere; 

b. se întrerupe; 

c. curge în condiţiile stabilite de către instanţă. 

 

62. Curgerea termenului de prescripţie extinctivă se suspendă dacă: 

a. creditorul sau debitorul face parte din rândul forţelor armate; 

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

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

 

63. Persoana care a executat obligaţia după expirarea termenului de prescripţie extinctivă: 

a. nu are dreptul să ceară restituirea celor executate; 

b. are dreptul să ceară restituirea celor executate; 

c. are dreptul să ceară restituirea celor executate, dacă demonstrează că nu cunoştea faptul 

expirării termenului de prescripţie. 

 

64. Cesiunea creanţei sau preluarea datoriei fără acordul vechiului debitor: 

a. nu afectează cursul prescripţiei extinctive, până la momentul în care vechiul debitor a primit 

notificare privind cesiunea de creanţă sau preluarea datoriei; 

b. nu afectează cursul prescripţiei extinctive; 

c. afectează cursul prescripţiei extinctive. 

 

65. În cazul în care termenul de decădere a fost stabilit prin contract sau instituit printr-o dispoziţie 

legală care ocroteşte un interes privat: 

a. partea în favoarea căreia a fost stipulat ori instituit poate să renunţe, până la împlinirea 

termenului, la beneficiul decăderii; 

b. partea în favoarea căreia a fost stipulat ori instituit nu poate să renunţe; 

c. partea în favoarea căreia a fost stipulat ori instituit poate să renunţe, după împlinirea 

termenului, la beneficiul decăderii. 

 

66. Clauza prin care se stabileşte un termen de decădere prin care se fraudează dispoziţiile legale 

imperative cu privire la prescripţia extinctivă: 

a. este lovită de nulitate absolută; 
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b. este lovită de nulitate relativă; 

c. este lovită de nulitate absolută, cu excepţia cazului în care părţile şi-au exprimat să confirme 

clauza dată. 

 

67. Dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta nu era prevăzută de lege cu 

caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau raporturile juridice supuse publicităţii: 

a. sunt opozabile terţilor, afară de cazul în care se dovedeşte că aceştia nu au avut posibilitate să 

cunoască în alt mod; 

b. sunt opozabile terţilor, în cazul în care titularul dreptului îi comunică; 

c. sunt inopozabile terţilor, afară de cazul în care se dovedeşte că aceştia le-au cunoscut pe altă 

cale. 

 

68. Orice renunţare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o formalitate de publicitate, precum şi 

orice clauză penală sau altă sancţiune stipulată pentru a împiedica exercitarea acestui drept: 

a. sunt lovite de nulitate parţială, cu excepţia cazului în care părţile şi-au exprimat să confirme 

clauza dată; 

b. sunt lovite de nulitate absolută; 

c. sunt lovite de nulitate relativă. 

 

69. În afară de cazul în care prin lege se dispune altfel, publicitatea: 

a. nu întrerupe cursul prescripţiei extinctive; 

b. întrerupe cursul prescripţiei extinctive; 

c. nu suspendă cursul prescripţiei extinctive. 

 

70. Înregistrarea provizorie şi notarea se fac: 

a. numai în cazurile expres prevăzute de lege; 

b. în cazurile expres prevăzute de lege şi în cazurile stabilite de către părţi; 

c. numai în cazurile stabilite de către părţi. 

 

71. Termenul extinctiv sau sarcina liberalităţii se va putea arăta: 

a. doar în cuprinsul înregistrării; 

b. în cuprinsul înregistrării, iar în cazurile stabilite de părţi şi din cuprinsul înregistrării provizorii; 

c. atât în cuprinsul înregistrării, cât şi al înregistrării provizorii. 

 

72. Acţiunea în efectuarea înregistrării: 

a. se prescrie în termen de 10 ani în cazul bunurilor imobile; 

b. se prescrie în termen de 3 ani în condiţiile legii; 

c. este imprescriptibilă. 

 

73. Acţiunea în rectificare: 

a. este imprescriptibilă; 

b. se prescrie în termen de 3 ani în condiţiile legii; 

c. se prescrie în termen de 10 ani în cazul bunurilor imobile. 

 

74. Dacă legea nu prevede altfel, înregistrarea în registrul bunurilor imobile produce efecte: 
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a. de la data expedierii de către solicitant a cererii în adresa organului cadastral teritorial, ţinându-

se cont de data, ora şi minutul depunerii; 

b. de la data depunerii cererii la organul cadastral teritorial, ţinându-se cont de data, ora şi 

minutul depunerii; 

c. de la data înregistrării dreptului în Registrul bunurilor imobile. 

 

75. Proprietarul poate renunţa la dreptul său asupra bunului imobil: 

a. printr-o declaraţie în formă scrisă sau autentică, depusă la organul cadastral teritorial pentru a 

se radia dreptul; 

b. printr-o declaraţie autentificată notarial; 

c. printr-o declaraţie autentificată notarial, depusă la organul cadastral teritorial pentru a se 

radia dreptul. 

 

76. Intenţia titularului dreptului real imobiliar de a înstrăina sau de a ipoteca dreptul: 

a. nu este supusă notării în registrul bunurilor imobile; 

b. este supusă notării în registrul bunurilor imobile; 

c. este supusă notării în registrul bunurilor imobile, doar în cazurile expres prevăzute de lege. 

 

77. Obiecte care sunt protejate din momentul creării lor, iar, înregistrarea nu este o condiţie 

obligatorie pentru apariţia şi exercitarea drepturilor asupra acestora sunt: 

a. obiecte dreptului de proprietate industrială; 

b. obiecte dreptului de autor şi ale drepturilor conexe; 

c. fructe civile. 

 

78. Posesorul anterior este în drept să ceară restituirea bunului de la persoana care exercită 

stăpânirea de fapt asupra bunului dacă: 

a. posesia curentă este exercitată de către posesor cu rea-credinţă; 

b. posesia anterioară este preferată în comparaţie cu posesia curentă a acestei persoane; 

c. posesia anterioară este legitimă în comparaţie cu posesia curentă a acestei persoane. 

 

79. Posesor sub nume de proprietar este persoana care: 

a. exercită posesia asupra bunului în calitate de titular al unui drept real limitat, în calitate de 

locatar, comodatar sau coproprietar; 

b. exercită posesia asupra bunului în calitate de antreprenor, transportator, depozitar; 

c. exercită posesia asupra bunului cu intenţia de a se comporta cu el ca un proprietar. 

 

80. În cazul în care o persoană deposedează ilegal posesorul, ultimul este în drept să îi ceară 

restituirea bunului, indiferent de care dintre ei are dreptul de posesie sau are o posesie preferată: 

a. în termen de 1 an, sub sancţiunea decăderii; 

b. în termen de 3 ani; 

c. în termen de 10 ani, în cazul bunurilor imobile. 

 

81. Prin contract sau testament se poate interzice înstrăinarea unui bun, dacă există un interes serios 

şi legitim, însă numai: 

a. pentru o durată de cel mult 10 de ani; 

b. pentru o durată de cel mult 49 de ani; 
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c. pentru o durată de cel mult 99 de ani. 

 

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

a. doar proprietarul bunului; 

b. doar posesorul bunului; 

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

 

83. Posesorul sub nume de proprietar dobândeşte dreptul de proprietate prin posesia bunului mobil: 

a. timp de 5 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu gratuit şi, pe toată durata posesiei, a 

posedat cu bună-credinţă; 

b. timp de 5 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu oneros şi, pe toată durata posesiei, a 

posedat cu bună-credinţă; 

c. timp de 10 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu gratuit şi, pe toată durata posesiei, a 

posedat cu bună-credinţă. 

 

84. Actele de administrare precum încheierea sau rezoluţiunea unor contracte de locaţiune, cesiunile 

de venituri imobiliare şi altele asemenea cu privire la bunul comun pot fi încheiate: 

a. de către un coproprietar ce deţine majoritatea cotelor-părţi; 

b. numai cu acordul coproprietarilor ce deţin majoritatea cotelor-părţi; 

c. cu acordul tuturor coproprietarilor. 

 

85. Dreptul de uzufruct este un drept: 

a. real, inalienabil, limitat în timp; 

b. personal, transmisibil, real; 

c. real, inalienabil, nelimitat în timp. 

 

86. Uzufructul se instituie cel mult până la: 

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

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

c. decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice, dacă un termen mai scurt nu este 

stabilit prin lege sau prin act juridic. 

 

87. Uzufructuarul poate intenta acţiune confesorie: 

a. împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului de uzufruct; 

b. împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului de uzufruct, cu excepţia 

nudului proprietar; 

c. împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului de uzufruct, chiar şi faţă de 

nudul proprietar. 

 

88. Servitutea poate fi constituită: 

a. doar prin acte juridice; 

b. doar prin acte juridice şi prin uzucapiune; 

c. prin destinaţia stabilită de proprietar, prin acte juridice ori prin uzucapiune. 

 

89. Sarcina care grevează un imobil (imobilul aservit) pentru uzul sau utilitatea imobilului unui alt 

proprietar (imobilul dominant) reprezintă: 
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a. servitute; 

b. superficie; 

c. uzufruct. 

 

90. Dreptul de uz şi de abitaţie: 

a. poate fi cedat, dacă nu a fost stabilit altfel; 

b. poate fi cedat doar în cazul în care nudul proprietar şi-a exprimat acordul privind darea în chirie 

sau arendă a bunului imobil; 

c. nu poate fi cedat. 

 

91. Uzufructuarul poate închiria sau arenda altuia, integral sau în parte, bunul mobil obiect al 

uzufructului dacă: 

a. la momentul constituirii uzufructului, părţile au prevăzut dreptul uzufructuarului de a da în 

chirie sau arendă bunul mobil; 

b. la momentul constituirii uzufructului, nu a fost stabilit altfel; 

c. la momentul constituirii uzufructului, nudul proprietar şi-a exprimat acordul privind darea în 

chirie sau arendă a bunului imobil. 

 

92. Asupra construcţiilor şi plantaţiilor amplasate pe terenul său de proprietarul terenului dominant, 

proprietarul terenului aservit: 

a. nu are niciun drept; 

b. are toate drepturile; 

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

 

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

a. 10 ani; 

b. 3 ani; 

c. 5 ani. 

 

94. Dreptul de superficie se constituie pentru un termen: 

a. de cel mult 49 de ani; 

b. de cel puţin 99 de ani; 

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

 

95. Dacă superficiarul nu a ridicat construcţia în termenul specificat în actul juridic privind instituirea 

superficiei sau dacă încalcă obligaţia privind conservarea construcţiei, proprietarul terenului are 

dreptul: 

a. să ceară stingerea dreptului de superficie; 

b. să ceară ridicarea sau conservarea construcţiei; 

c. să solicite repararea prejudiciului cauzat. 

 

96. Obligaţiile se pot naşte din: 

a. contracte, delicte şi orice alte acte sau fapte susceptibile de a le produce în condiţiile legii; 

b. contracte, delicte şi orice alte acte sau fapte nesusceptibile de a le produce în condiţiile legii; 

c. contracte, delicte, acte sau fapte susceptibile de a le produce în condiţiile legii. 
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97. Debitorul solidar căruia i s-a pretins executarea prestaţiei are dreptul să opună creditorului: 

a. numai excepţiile care îi sunt personale; 

b. toate excepţiile care îi sunt personale ori sunt comune tuturor debitorilor solidari; 

c. toate excepţiile care sunt comune tuturor debitorilor solidari. 

 

98. Suspendarea prescripţiei în folosul unuia dintre creditorii solidari: 

a. poate fi invocată şi de către ceilalţi creditori solidari; 

b. nu poate fi invocată şi de către ceilalţi creditori solidari; 

c. poate fi invocată doar în cazurile expres prevăzute de lege. 

 

99. Obligaţia naturală se transformă în obligaţie civilă perfectă: 

a. în cazurile expres prevăzute de lege; 

b. în baza înţelegerii dintre debitor şi creditor; 

c. în baza înţelegerii dintre debitor şi creditor, realizată în limita condiţiilor prevăzute de lege. 

 

100. Obligaţia este prezumată divizibilă de drept, dacă: 

a. nu este stipulat expres că este divizibilă sau dacă obiectul obligaţiei este indivizibil prin natura 

sa; 

b. este stipulat expres că este divizibilă sau dacă obiectul obligaţiei este divizibil prin natura sa; 

c. nu este stipulat expres că este indivizibilă, precum şi dacă obiectul obligaţiei nu este indivizibil 

prin natura sa. 

 

101. Dacă obligaţia este alternativă, iar partea în drept să aleagă nu a ales prestaţia ce trebuie 

executată nici în termenul suplimentar acordat în acest scop: 

a. dreptul de a alege revine celeilalte părţi; 

b. obligaţia este stinsă; 

c. partea este obligată să repare prejudiciul cauzat. 

 

102. Creditorul care a renunţat la solidaritate faţă de unul din debitori: 

a. nu menţine acţiunea solidară în contra celorlalţi debitori; 

b. menţine acţiunea solidară în contra celorlalţi debitori, scăzându-se partea debitorului pe care 

l-a eliberat de solidaritate; 

c. menţine acţiunea solidară în contra celorlalţi debitori, majorându-se partea debitorului pe care 

l-a eliberat de solidaritate. 

 

103. Incapacitatea de plată a unuia dintre debitorii solidari are ca efecte suportarea în părţi egale de 

către ceilalţi debitori a părţii ce revine din prestaţie debitorului în incapacitate de plată: 

a. dacă legea sau contractul nu prevede altfel; 

b. cu excepţia celui faţă de care creditorul a renunţat la solidaritate, dacă legea sau contractul nu 

prevede altfel; 

c. inclusiv de cel faţă de care creditorul a renunţat la solidaritate, dacă legea sau contractul nu 

prevede altfel. 

 

104. În cazul în care imposibilitatea executării prestaţiei se datorează vinovăţiei debitorului, creditorul 

are dreptul să ceară: 

a. executarea în natură a prestaţiei rămase; 
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b. repararea prejudiciului adus prin neexecutarea prestaţiei a cărei executare a devenit imposibilă; 

c. fie executarea în natură a prestaţiei rămase, fie repararea prejudiciului adus prin 

neexecutarea prestaţiei a cărei executare a devenit imposibilă. 

 

105. 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 prestaţii principale, dintre care executarea uneia eliberează integral 

debitorul. 

 

106. 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. 

 

107. Atât timp cât debitorul nu a primit nicio notificare privind cesiunea fie de la cedent, fie de la 

cesionar şi nu cunoaşte despre faptul că cedentul nu mai este îndreptăţit să obţină executarea: 

a. obligaţia se suspendă până la notificarea debitorului; 

b. debitorul nu este liberat de obligaţie prin executare în folosul cedentului; 

c. debitorul este liberat de obligaţie prin executare în folosul cedentului. 

 

108. În cazul substituirii complete, noul debitor: 

a. nu poate opune creditorului niciun drept şi nicio excepţie ce decurge din raportul dintre noul 

debitor şi cel inițial; 

b. poate opune creditorului toate excepţiile ce decurg din raportul dintre noul debitor şi cel inițial; 

c. poate opune creditorului compensarea pe care debitorul iniţial ar fi putut să o opună 

creditorului. 

 

109. În cazul în care termenul de executare a obligaţiei nu este determinat şi nici nu rezultă din natura 

acesteia, debitorul poate executa obligaţia: 

a. doar la cererea creditorului; 

b. doar în termen de 7 zile de la cererea creditorului; 

c. oricând. 

 

110. Dreptul de retenţie este înlăturat în cazul în care: 

a. creditorul oferă retentorului o garanţie suficientă sau consemnează suma pretinsă; 

b. creditorul oferă retentorului o garanţie suficientă; 

c. creditorul a înaintat cerere de chemare în judecată privind anularea actului juridic încheiat. 

 

111. Creditorul poate înainta acţiunea revocatorie: 

a. doar dacă creanţa sa este exigibilă; 

b. chiar dacă creanţa sa încă nu este exigibilă; 

c. doar dacă creanţa sa este certă, lichidă şi exigibilă. 
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112. Dacă creditorul face debitorului o notificare referitoare la faptul neexecutării obligaţiei sau la 

faptul că el prevede o asemenea neexecutare şi notificarea este expediată ori făcută corect, 

atunci: 

a. întârzierea sau inexactitatea în procesul de transmitere a notificării sau faptul că ea nu a 

parvenit nu o împiedică să producă efecte; 

b. întârzierea sau inexactitatea în procesul de transmitere a notificării se consideră ca nefiind 

notificat debitorul; 

c. nerecepţionarea notificării de către debitor nu o împiedică să producă efecte. 

 

113. În caz de neexecutare a obligaţiei contractuale, dacă creditorul i-a acordat debitorului, prin 

notificare, un termen suplimentar rezonabil pentru executare, iar debitorul nu a executat în acest 

termen: 

a. creditorul este decăzut din dreptul la rezoluţiune; 

b. creditorul are dreptul la rezoluţiune; 

c. creditorul este obligat să expedieze declaraţie de rezoluţiune. 

 

114. Dobânda, dobânda de întârziere sau, după caz, penalitatea se calculează: 

a. numai asupra obligaţiei pecuniare; 

b. numai asupra obligaţiei de a da sau a face; 

c. numai asupra sumei de bază a obligaţiei pecuniare (capitalului). 

 

115. Instanţa de judecată poate dispune reducerea penalităţii disproporţionat de mari, în cazuri 

excepţionale, luându-se în considerare toate împrejurările: 

a. numai la cererea debitorului; 

b. din oficiu sau la cererea debitorului; 

c. numai dacă se probează că la încheierea contractului, creditorul a acţionat cu rea-credinţă. 

 

116. Suspendarea, întreruperea sau expirarea termenului de prescripţie faţă de un debitor solidar: 

a. diminuează obligaţia solidară; 

b. nu are efecte faţă de codebitorii lui; 

c. are efecte faţă de codebitorii lui. 

 

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

a. doar penalitatea; 

b. repararea prejudiciului peste penalitate; 

c. fie repararea prejudiciului, fie plata penalităţii. 

 

118. Stingerea obligaţiei principale prin novaţie: 

a. stinge şi obligaţiile accesorii dacă părţile au stipulate în mod expres acest fapt; 

b. stinge şi obligaţiile accesorii dacă părţile nu au stipulat expres altfel; 

c. nu stinge şi obligaţiile accesorii dacă părţile nu au stipulat expres altfel. 

 

119. La cererea creditorului care invocă un interes justificat, compensarea poate fi pronunţată de către 

instanţa de judecată: 

a. doar dacă ambele creanţe sunt certe, lichide şi exigibile; 
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b. chiar dacă una dintre creanţe, nu este certă şi exigibilă, însă debitorul îşi exprimă acordul cu 

privire la consemnare; 

c. chiar dacă una dintre creanţe, deşi este certă, încă nu este lichidă sau exigibilă. 

 

120. În cazul întrunirii de către aceeaşi persoană a calităţii de fidejusor şi de creditor sau de fidejusor şi 

de debitor: 

a. obligaţia principală nu se stinge; 

b. obligaţia principală se stinge; 

c. obligaţia principală se stinge, dacă din lege sau natura obligaţiei scadente nu rezultă altfel. 

 

121. În cazul în care creanţele supuse compensării nu sunt echivalente: 

a. se stinge doar creanţa certă, lichidă şi exigibilă; 

b. se stinge doar creanţa acoperită integral; 

c. se stinge ambele creanţe. 

 

122. Garanţiile personale pot fi: 

a. doar accesorii (fidejusiunea); 

b. doar autonome; 

c. accesorii (fidejusiunea) sau autonome. 

 

123. Se prezumă că este o fidejusiune: 

a. angajament de a plăti obligaţia garantată de o altă persoană; 

b. angajament de a executa orice altă prestaţie garantată de o altă persoană; 

c. orice angajament de a plăti sau a executa ori de a despăgubi creditorul cu scopul de a garanta 

obligaţia datorată de o altă persoană. 

 

124. Contractul sau actul juridic unilateral prin care se asumă o garanţie personală trebuie să fie 

încheiat: 

a. doar în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii; 

b. în scris, sub sancţiunea nulităţii; 

c. verbal în prezenţa a doi martori. 

 

125. Garanţia personală: 

a. se stinge prin decesul garantului; 

b. nu se stinge prin decesul garantului; 

c. se transmite moştenitorilor. 

 

126. Prin fidejusiune: 

a. se poate garanta obligaţia şi altui fidejusor; 

b. nu se poate garanta obligaţia altui fidejusor; 

c. se poate garanta obligaţia doar cu acordul debitorului. 

 

127. Dreptul creditorului de a primi executarea de la garant: 

a. nu poate fi cesionat; 

b. poate fi cesionat sau transmis în alt mod; 
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c. poate fi cesionat numai cu acordul debitorului. 

 

128. Fidejusorul care şi-a asumat o fidejusiune care se limitează la obligaţiile născute sau devenite 

scadente în interiorul termenului-limită stipulat, are dreptul: 

a. după expirarea a 3 ani de la data asumării, să limiteze efectele acesteia printr-un preaviz de 

cel puţin 3 luni adresat creditorului; 

b. după expirarea a 2 ani de la data asumării, să limiteze efectele acesteia printr-un preaviz de cel 

puţin o lună, adresat creditorului; 

c. după expirarea a unui an de la data asumării, să limiteze efectele acesteia printr-un preaviz de 

cel puţin 3 luni adresat creditorului. 

 

129. Constituie pachet de servicii de călătorie (pachet) o combinaţie a cel puţin: 

a. două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiaşi călătorii sau vacanţe; 

b. trei tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiaşi călătorii sau vacanţe; 

c. patru tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiaşi călătorii sau vacanţe. 

 

130. Călătorul: 

a. nu are dreptul să cesioneze contractul unui terţ; 

b. are dreptul să cesioneze contractul unui terţ, după înştiinţarea pe organizator într-un termen de 

15 zile înainte de începerea călătoriei; 

c. are dreptul să cesioneze contractul unui terţ care satisface toate condiţiile aplicabile 

contractului respectiv, după ce înştiinţează pe organizator într-un termen rezonabil înainte de 

începerea călătoriei pe un suport durabil. 

 

131. Călătorul are dreptul la rezoluţiunea contractului: 

a. înainte de începerea călătoriei cu 15 zile; 

b. înainte de începerea călătoriei cu 30 de zile; 

c. în orice moment înainte de începerea călătoriei. 

 

132. Termenul de prescripţie extinctivă privind pretenţiile călătorului începe să curgă de la data în care: 

a. călătoria trebuia, conform contractului să înceapă; 

b. călătoria trebuia, conform contractului să ia sfârşit; 

c. călătorul a ştiut sau trebuia să cunoască despre încălcarea drepturilor sale. 

 

133. Contractul privind cazarea periodică este contractul prin care un profesionist se obligă să acorde 

consumatorului dreptului de a folosi o locuinţă sau altă unitate de cazare peste noapte, în mod 

periodic, în decursul unui termen care depăşeşte: 

a. 6 luni; 

b. 12 luni; 

c. 24 luni. 

 

134. Contractul privind cazarea periodică se încheie: 

a. în forma autentică, pe hârtie sau un alt suport durabil, acceptat de consumator, şi se redactează 

în mod vizibil şi uşor de citit; 

b. în forma scrisă, pe hârtie sau un alt suport durabil, acceptat de consumator, şi se redactează în 

mod vizibil şi uşor de citit; 
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c. în forma autentică, pe hârtie şi semnat de ambele părţi. 

 

135. Dacă depozitarul este profesionist, se consideră că asupra remunerării s-a convenit: 

a. tacit; 

b. gratuit; 

c. oneros. 

 

136. În cazul în care depozitul are titlu gratuit, depozitarul: 

a. nu este obligat să se îngrijească de integritatea bunului ca de propriul bun; 

b. este obligat să se îngrijească de integritatea bunului ca de propriul bun; 

c. este obligat să îngrijească cu diligenţa şi prudenţa obişnuită. 

 

137. Persoanei căreia trebuie să-i restituie bunul depozitarul: 

a. poate cere deponentului dovada faptului că este proprietarul lui; 

b. nu poate cere deponentului dovada faptului că este proprietarul lui; 

c. poate cere deponentului dovada faptului că este proprietarul lui, dacă a expirat termenul de 

depozitare. 

 

138. Fără încuviinţarea deponentului depozitarul: 

a. nu are dreptul să transmită unui terţ spre depozitare bunul primit; 

b. are dreptul să transmită unui terţ spre depozitare bunul primit; 

c. are dreptul să transmită unui terţ spre depozitare bunul primit după expirarea termenului de 

păstrare. 

 

139. Depozitarul: 

a. are dreptul să modifice, după caz, condiţiile de depozitare după ce l-a înştiinţat pe deponent şi 

a obţinut încuviinţarea lui; 

b. are dreptul să modifice, după caz, condiţiile de depozitare numai prin înştiinţarea deponentului; 

c. nu are dreptul să modifice condiţiile de depozitare. 

 

140. În contractul de depozit riscul pieirii sau al deteriorării fortuite rămâne în sarcina: 

a. deponentului; 

b. depozitarului; 

c. ambelor părţi ale contractului. 

 

141. Dacă contractul de depozit prevede un termen de depozitare: 

a. deponentul are dreptul să-şi ridice bunul depozitat oricând; 

b. deponentul nu are dreptul să-şi ridice bunul depozitat până la expirarea termenului; 

c. deponentul are dreptul să-şi ridice bunul depozitat până la expirarea termenului, doar dacă s-a 

achitat retribuţia pentru toată perioada de depozitare. 

 

142. Fructele bunului depozitat, percepute în perioada de depozitare, depozitarul: 

a. nu este obligat să le remită deponentului; 

b. este obligat să le remită deponentului; 

c. nu este obligat să remită în cazul deteriorării bunului. 
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143. Persoana care oferă servicii de cazare (hotelier) răspunde, potrivit regulilor privind răspunderea 

depozitarului, pentru prejudiciul cauzat bunurilor aduse de client în hotel: 

a. doar prin furt; 

b. doar prin deteriorare; 

c. prin furt, distrugere sau deteriorare. 

 

144. Răspunderea hotelierului este limitată până la concurenţa unei valori: 

a. de o sută de ori mai mare decât preţul pentru o zi datorat de către client pentru camera 

oferită spre închiriere; 

b. de cincizeci de ori mai mare decât preţul pentru cinci zile datorat de către client pentru camera 

oferită spre închiriere; 

c. de treizeci de ori mai mare decât preţul pentru şapte zile datorat de către client pentru camera 

oferită spre închiriere. 

 

145. În cazul neplăţii de către client a preţului camerei şi a celorlalte servicii hoteliere prestate, 

hotelierul: 

a. are un drept la retenţie asupra bunurilor aduse de clienţi cu excepţia automobilului; 

b. are un drept de retenţie asupra bunurilor aduse de client, cu excepţia documentelor şi a 

efectelor personale fără valoare comercială; 

c. nu are dreptul la retenţie. 

 

146. În contractul de intermediere, dacă nu s-a convenit asupra mărimii remuneraţiei: 

a. se plăteşte o remuneraţie obişnuită pentru astfel de acte; 

b. remuneraţia nu se plăteşte; 

c. se plăteşte 1 % din suma contractului. 

 

147. Contractul de intermediere a împrumutului se încheie: 

a. în scris; 

b. în formă autentică; 

c. în formă verbală în prezenţa a doi martori. 

 

148. În contractul de intermediere a împrumutului se indică remuneraţia pentru intermediarul 

împrumutului: 

a. într-un raport procentual din valoarea împrumutului; 

b. în sumă fixă; 

c. în avans. 

 

149. Contractul de intermediere comercială se poate referi la: 

a. orice domeniu al activităţii comerciale; 

b. operaţiunile 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. 

 

150. Dacă asociatul societăţii comerciale aduce ca aport o creanţă, obligaţia de încheierea contractului 

în formă scrisă este prevăzută pentru intermedierea: 

a. împrumutului; 
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b. comercială; 

c. închirierii locuinţei. 

 

151. Magazinajul este un contract de predare a bunurilor: 

a. spre păstrare; 

b. spre păstrare la un depozit de mărfuri; 

c. sechestrate spre păstrare. 

 

152. Lipsa semnăturii magazinerului şi a ştampilei în recipisa de magazinaj: 

a. invalidează recipisa de magazinaj; 

b. nu invalidează recipisa de magazinaj; 

c. invalidează recipisa, dacă lipseşte numărul înregistrării în registrul de magazinaj. 

 

153. Ridicarea bunului înmagazinat poate fi solicitată de magaziner: 

a. înaintea termenului convenit pentru magazinaj; 

b. după expirarea termenului convenit pentru magazinaj, numai în urma rezoluţiunii contractului 

cu respectarea unui termen de preaviz de 1 lună; 

c. oricând, pe parcursul executării contractului de magazinaj. 

 

154. Dreptul magazinerului de a vinde bunul înmagazinat apare: 

a. dacă deponentul nu ridică bunul la expirarea termenului de magazinaj, în urma unei somaţii; 

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

magazinajului; 

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

 

155. Prin produse în contractele privind punerea pe piaţă a produselor altuia se înţeleg: 

a. doar bunuri; 

b. doar lucruri; 

c. bunuri, lucrări sau servicii. 

 

156. În contractul privind punerea pe piaţă a produselor altuia, partea care primeşte informaţii 

confidenţiale de la cealaltă parte este obligată să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi să nu 

divulge informaţiile terţilor: 

a. doar pe durata contractului; 

b. doar după încetarea contractului pe o perioadă de 3 ani; 

c. pe durata contractului, cât şi după încetarea acestuia. 

 

157. Se prezumă rezonabil un termen de notificare prealabilă privind rezoluţiunea contractului privind 

punerea pe piaţă a produselor altuia: 

a. o lună pentru fiecare an cât a durat raportul contractual, dar nu mai mult de 36 luni; 

b. 3 luni pentru fiecare 2 ani cât a durat raportul contractual, dar nu mai mult de 18 luni; 

c. 2 luni pentru fiecare 18 luni cât a durat raportul contractual, dar nu mai mult de 36 de luni. 

 

158. În contractul privind punerea pe piaţă a produselor altuia obligaţia de neconcurenţă nu poate 

dura mai mult: 

a. de 2 ani de la încetarea raporturilor contractuale; 
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b. de 3 ani de la încetarea raporturilor contractuale; 

c. de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale. 

 

159. Contractul de depozit bancar trebuie să fie încheiat: 

a. în scris; 

b. doar în formă autentificată; 

c. în formă verbală. 

 

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

a. fiecărei luni; 

b. fiecărui trimestru; 

c. termenului de depozitare. 

 

161. În contractul de depozit bancar dobânzile neridicate în termenul prevăzut: 

a. se adaugă la suma depozitului pentru care se calculează dobânda în continuare; 

b. nu se adaugă la suma depozitului şi nu se calculează dobânda în continuare; 

c. se depozitează întreaga dobândă calculată pe un cont aparte. 

 

162. În cazul în care deponentul nu cere, la expirarea termenului convenit, restituirea depozitului, 

contractul se consideră: 

a. prelungit în condiţiile noi oferite de bancă pentru depozitul de tipul respectiv; 

b. încetat; 

c. prelungit în condiţiile precedente prevăzute în contract. 

 

163. În contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul: 

a. este obligat să remită, concomitent cu predarea bunului, documentele referitoare la bun; 

b. nu este obligat să remită documentele referitoare la bun; 

c. este obligat să remită, concomitent cu predarea bunului documentele referitoare la bun, dacă 

în contractul de vânzare-cumpărare nu este prevăzut altfel. 

 

164. Dacă preţul nu este indicat direct în contractul de vânzare-cumpărare, părţile: 

a. pot conveni asupra modului de determinare a lui; 

b. nu pot conveni asupra modului de determinare lui; 

c. indicarea preţului în contractul de vânzare-cumpărare este obligatorie. 

 

165. Dispoziţiile generale cu privire la vânzare-cumpărare se aplică: 

a. şi vânzării-cumpărării drepturilor şi altor lucruri; 

b. numai la vânzare-cumpărare a bunurilor imobile şi mobile; 

c. şi vânzării-cumpărării drepturilor şi altor lucruri, cum ar fi energia electrică, energia termică, 

gazul şi apa, precum şi conţinutului digital, în măsura în care aceste dispoziţii nu contravin 

naturii acestor drepturi şi lucruri. 

 

166. Cheltuielile de predare a bunului mobil, în particular de măsurare, cântărire şi ambalare sunt puse 

în sarcina: 

a. cumpărătorului; 

b. vânzătorului; 



23 
 

c. ambelor părţi. 

 

167. Cheltuielile de primire şi transportare a bunului mobil, din locul încheierii contractului de vânzare-

cumpărare în alt loc sunt puse în sarcina: 

a. cumpărătorului; 

b. vânzătorului; 

c. cumpărătorului, dacă în contract nu este prevăzut altfel. 

 

168. În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a unui bun mobil trebuie autentificat, sau 

dreptul de proprietate dobândit prin contract este supus, conform legii, înregistrării într-un 

registru de publicitate: 

a. cumpărătorul suportă costul autentificării notariale al înregistrării în registrul de publicitate 

respectiv şi al transferului proprietăţii; 

b. vânzătorul suportă toate cheltuielile autentificării notariale, ale înregistrării în registrul de 

publicitate respectiv şi al transferului proprietăţii; 

c. părţile contractului de vânzare-cumpărare a unui bun mobil suportă cheltuielile în părţi egale. 

 

169. În cazul cumpărării unui teren sau unui bun imobil, cheltuielile de întocmire, autentificare 

notarială şi de înregistrare în registrul bunurilor imobile a dreptului de proprietate dobândit prin 

contractul de vânzare-cumpărare, precum şi cheltuielile de preluare a documentelor necesare 

sunt puse în sarcina: 

a. cumpărătorului; 

b. vânzătorului; 

c. ambelor părţi. 

 

170. Vânzătorul poate executa contractul cu clauze de executare strict la data stabilită: 

a. înainte de acest termen; 

b. după expirarea acestui termen; 

c. înainte de acest termen sau după el numai cu consimţământul cumpărătorului. 

 

171. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului este transferat cumpărătorului în momentul în 

care: 

a. vânzătorul şi-a exercitat obligaţiile contractuale privind punerea bunului la dispoziţia 

cumpărătorului dacă contractul nu prevede altfel; 

b. este încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului; 

c. nu se transferă cumpărătorului nici într-un caz. 

 

172. Prescripţia dreptului la acţiune de exercitare a unui drept al cumpărătorului rezultat din existenţa 

viciului începe să curgă din data: 

a. încheierii contractului; 

b. când cumpărătorul a descoperit sau trebuia să descopere viciul; 

c. transmiterii bunului de către vânzător. 

 

173. Cumpărătorul poate cere înlocuirea bunului viciat: 

a. în termen de 1 an; 

b. doar atât timp cât are dreptul la rezoluţiune; 
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c. oricând. 

 

174. Dacă în cazul contractului de vânzare-cumpărare a bunului pentru consum, consumatorul a 

exercitat faţă de vânzător drepturile sale rezultate din existenţa unui viciu material sau drepturile 

acordate de garanţia comercială rezultate din existenţa unei defecţiuni: 

a. vânzătorul are dreptul la repararea prejudiciului de la profesionistul de la care a cumpărat 

bunul; 

b. vânzătorul nu are dreptul la despăgubire; 

c. despăgubirile se împart între profesionist şi vânzător. 

 

175. Partea obligată să conserveze bunul este în drept să-l vândă la un preţ convenabil în cazul în care 

cealaltă parte tergiversează exagerat preluarea lui sau plata cheltuielilor de conservare: 

a. dacă a înştiinţat cealaltă parte despre intenţia de a vinde; 

b. fără înştiinţarea celeilalte părţi despre intenţia de a vinde; 

c. numai în baza hotărârii instanţei de judecată. 

 

176. Dacă în contractul de vânzare-cumpărare vânzătorul şi-a rezervat dreptul de răscumpărare, 

aceasta se face: 

a. prin declaraţia autentificată de notar; 

b. prin declaraţia vânzătorului faţă de cumpărător că va exercita dreptul la răscumpărare; 

c. prin depunerea declaraţiei la Agenţia Servicii Publice. 

 

177. Dacă proprietarul unui bun (persoana obligată) a acordat un drept de preemţiune prin contract 

sau este obligat prin lege să respecte un drept de preemţiune al unei alte persoane (titular al 

dreptului de preemţiune) şi doreşte să vândă sau a vândut acel bun unui terţ, titularul dreptului 

de preemţiune este îndreptăţit: 

a. să cumpere cu prioritate bunul în condiţiile de vânzare oferite terţului; 

b. să ceară compensarea preţului bunului; 

c. să ceară anularea contractului. 

 

178. Titularul dreptului de preemţiune: 

a. poate renunţa la el; 

b. nu poate renunţa la el; 

c. nu poate renunţa la el, dacă acest drept este prevăzut în contract. 

 

179. Persoana obligată trebuie să comunice titularului de preemţiune: 

a. intenţia de vânzare a bunului; 

b. oferta completă de vânzare a bunului; 

c. să remită un exemplar al contractului. 

 

180. Dacă contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu un terţ, persoana obligată trebuie să îi 

remită: 

a. neîntârziat titularului dreptului de preemţiune un exemplar al contractului; 

b. în termen de 5 zile titularului dreptului la preemţiune un exemplar al contractului; 

c. a doua zi titularului dreptului de preemţiune copia contractului. 

 



25 
 

181. Consimţirea pentru un obiect cumpărat de probă sau la vedere poate fi declarată doar: 

a. în termen de 5 zile; 

b. în termen de 10 zile; 

c. în termenul convenit. 

 

182. Judecătorii, avocaţii, notarii, procurorii şi executorii judecătoreşti: 

a. pot dobândi drepturi litigioase; 

b. nu pot dobândi drepturi litigioase sub sancţiunea nulităţii relative; 

c. nu pot dobândi drepturi litigioase sub sancţiunea nulităţii absolute. 

 

183. Contractul de înstrăinarea bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă se încheie: 

a. în scris; 

b. în formă autentică; 

c. în formă verbală cu participarea a doi martori. 

 

184. Dacă în contract nu este prevăzut altfel, dobânditorul este obligat să asigure beneficiarului, în 

special: 

a. hrană, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare; 

b. hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, menaj, precum şi folosinţa unei locuinţe corespunzătoare; 

c. numai hrană şi menaj. 

 

185. În cazul neexecutării de către dobânditor a obligaţiei de întreţinere, beneficiarul întreţinerii: 

a. poate cere stabilirea obligaţiei de întreţinere prin efectuarea unor plăţi periodice în bani; 

b. poate cere prin calea judiciară stabilirea obligaţiei de întreţinere prin efectuarea unor plăţi 

periodice în bani; 

c. nu poate cere stabilirea obligaţiei de întreţinere prin efectuarea unor plăţi periodice. 

 

186. La decesul dobânditorului: 

a. drepturile şi obligaţiile lui se sting; 

b. drepturile şi obligaţiile lui trec la moştenitori; 

c. drepturile şi obligaţiile lui trec la moştenitori legali. 

 

187. 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. 

 

188. În cazul în care un bun mobil în contractul de donaţie este transmis fără acordul celeilalte părţi, 

transmiţătorul poate stabili acesteia un termen: 

a. de 10 zile în interiorul căruia trebuie să declare că acceptă sau că refuză să accepte donaţia; 

b. rezonabil în interiorul căruia trebuie să declare că acceptă sau că, refuză să accepte donaţia; 

c. de 5 zile în interiorul căruia trebuie să declare că acceptă sau că refuză donaţia. 

 

189. Contractul de donaţie se încheie în formă: 

a. scrisă; 

b. autentică; 
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c. verbală. 

 

190. Nerespectarea formei autentice: 

a. nu afectează valabilitatea contractului de donaţie, dacă bunul donat a fost predat donatarului; 

b. afectează valabilitatea contractului de donaţie; 

c. nu afectează valabilitatea contractului, chiar dacă bunul donat nu a fost predat donatarului. 

 

191. Dreptul de a cere executarea silită în natură a antecontractului: 

a. este exclus; 

b. nu este exclus; 

c. nu este exclus, dacă bunul donat a fost predat donatarului. 

 

192. Decesul donatorului după revocarea donaţiei: 

a. stinge obligaţia donatarului de restituire; 

b. nu stinge obligaţia donatarului de restituire; 

c. stinge obligaţia donatarului de restituire dacă notificarea de revocare a donaţiei nu este dată în 

termen. 

 

193. Donatorul care este în întârziere: 

a. este obligat să plătească dobânda de întârziere sau după caz, penalităţi; 

b. nu este obligat să plătească dobânda de întârziere sau, după caz, penalităţi; 

c. este obligat să plătească numai dobânda de întârziere. 

 

194. În cazul donaţiei sub condiţie sau cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul: 

a. răspunde pentru viciile ascunse ca şi vânzătorul; 

b. nu răspunde pentru viciile ascunse; 

c. nu răspunde pentru viciile ascunse ca şi vânzătorul dacă nu a ştiut de ele. 

 

195. Renta se constituie printr-un contract cu titlu: 

a. doar gratuit; 

b. doar oneros; 

c. gratuit sau oneros. 

 

196. Renta se stabileşte de către părţi: 

a. doar în expresie bănească; 

b. în expresie bănească sau în natură; 

c. doar în formă mixtă. 

 

197. Rentei constituite cu titlu gratuit i se aplică în mod corespunzător dispoziţiile legale privitoare la: 

a. donaţie; 

b. vânzare-cumpărare; 

c. comodat. 

 

198. Cuantumul rentei se stabileşte: 

a. de instanţa de judecată; 

b. prin acordul părţilor; 



27 
 

c. prin lege. 

 

199. Renta în bani se plăteşte în avans: 

a. 3 luni dacă în contract nu este prevăzut altfel; 

b. 6 luni dacă în contract nu este prevăzut altfel; 

c. 1 lună dacă în contract nu este prevăzut altfel. 

 

200. Prin pieirea ori deteriorarea fortuită a bunului care i-a fost transmis în legătură cu constituirea 

rentei, obligaţiile debirentierului: 

a. nu se sting; 

b. se sting; 

c. se sting doar dacă din momentul executării contractului au trecut 12 luni. 

 

201. Dreptul la rezoluţiunea rentei în urma neexecutării obligaţiilor sau din alte motive temeinice, 

continuarea acestor raporturi nu mai este posibilă, îl are: 

a. numai debirentierul; 

b. numai credirentierul; 

c. atât debirentierul, cât şi credirentierul. 

 

202. În caz de deces al debirentierului, obligaţia lui: 

a. trece la succesorii care au moştenit bunul; 

b. se stinge; 

c. trece la succesorii care au moştenit bunul imobil. 

 

203. 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 reparaţia prejudiciului cauzat; 

c. executarea obligaţiei şi repararea prejudiciului cauzat. 

 

204. În contractul de comodat, în cazul în care bunul transmis are vicii, comandantul răspunde: 

a. doar în cazul în care a ascuns viciile cu viclenie, (art. 1235 alin.(3)); 

b. pentru toate prejudiciile cauzate comodatarului; 

c. doar în cazul în care viciul era ascuns. 

 

205. 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. 

 

206. Comodatul reprezintă un act juridic: 

a. doar cu titlu oneros; 



28 
 

b. doar cu titlu gratuit; 

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

 

207. Pentru modificarea sau înrăutăţirea stării bunului dacă aceasta survine în urma folosirii lui în 

conformitate cu destinaţia stabilită în contract, comodatarul: 

a. poartă răspundere; 

b. nu poartă răspundere; 

c. poartă răspundere dacă a dat bunul în folosinţă unui terţ cu acordul comodantului. 

 

208. Dacă termenul comodatului nu poate fi determinat în baza scopurilor de utilizare a bunului, 

comodantul este în drept să ceară restituirea bunului: 

a. în orice moment; 

b. peste trei luni; 

c. peste şase luni. 

 

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

a. întocmit în formă autentificată; 

b. întocmit în scris; 

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

 

210. Locatorul garantează contra viciului material sau juridic: 

a. chiar dacă nu l-a cunoscut la încheierea contractului; 

b. dacă a cunoscut la încheierea contractului de locaţiune; 

c. în orice caz. 

 

211. Dacă la momentul încheierii contractului de locaţiune, ştia sau trebuia, în mod rezonabil, să ştie 

despre viciul bunului şi nu a formulat pretenţii în legătură cu acest fapt, locatarul: 

a. nu va beneficia de dreptul la reducerea chiriei şi repararea prejudiciului cauzat de viciile 

bunului închiriat; 

b. va beneficia de dreptul la reducerea chiriei; 

c. va beneficia de dreptul la repararea prejudiciului cauzat. 

 

212. Dacă plata chiriei este stabilită pentru anumite perioade, ea trebuie efectuată: 

a. la expirarea lor; 

b. la încheierea contractului; 

c. peste 30 de zile după încheierea contractului. 

 

213. Locatarul este în drept să dea bunul închiriat în locaţiune sau să cesioneze locaţiunea: 

a. fără consimţământul locatorului; 

b. numai cu consimţământul locatorului; 

c. fără consimţământul locatorului, dacă s-a achitat chiria pentru toată perioada locaţiunii. 

 

214. Dacă nu consimte la sublocaţiunea sau la cesiunea locaţiunii, locatorul este obligat să comunice în 

termen: 

a. de 30 de zile; 

b. de 15 zile; 
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c. de 5 zile. 

 

215. Nerespectarea de către locator a obligaţiei de efectuare a reparaţiei capitale a bunului închiriat în 

termenul stabilit în contract: 

a. acordă locatarului dreptul să efectueze reparaţie capitală în contul chiriei; 

b. nu acordă locatorului dreptul să efectueze reparaţia capitală în contul chiriei; 

c. acordă locatarului dreptul să efectueze numai reparaţia curentă. 

 

216. În cazul locaţiunii fără termen, oricare dintre părţi are dreptul la rezoluţiunea locaţiunii pentru 

imobile cu un preaviz de: 

a. o lună; 

b. 3 luni; 

c. de 6 luni. 

 

217. În cazul locaţiunii fără termen, oricare dintre părţi are dreptul la rezoluţiunea locaţiunii pentru 

bunurile mobile: 

a. de 15 zile; 

b. o lună; 

c. 3 luni. 

 

218. 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. 

 

219. Pentru a permite împrumutătorului să verifice respectarea destinaţiei în cazul în care contractul 

prevede că împrumutul se va folosi pentru o destinaţie stipulată la cererea împrumutătorului, 

împrumutatul: 

a. este obligat să furnizeze informaţia necesară; 

b. nu este obligat să furnizeze informaţia solicitată; 

c. este obligat să restituie imediat suma împrumutului. 

 

220. Dacă nu au fost stabilite dobânzi, împrumutatul: 

a. are dreptul să restituie împrumutul şi până la expirarea termenului, (art. 1247 alin.(1)); 

b. nu are dreptul să restituie împrumutul până la expirarea termenului; 

c. are dreptul să restituie împrumutul şi până la expirarea termenului, dacă termenul contractului 

depăşeşte 3 ani. 

 

221. Dacă preţurile au crescut ori au scăzut, împrumutatul trebuie să restituie bunuri: 

a. de calitatea şi în cantitatea bunurilor primite; 

b. de calitatea şi în cantitatea bunurilor primite şi nimic mai mult; 

c. de calitatea şi în cantitatea bunurilor numai primite cu condiţia creşterii preţurilor. 

 

222. Dacă în contractul de împrumut nu este stabilit nici termenul de restituire, nici termenul de 

preaviz, împrumutul trebuie restituit: 
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a. în decursul a 30 zile de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire; 

b. în decursul de o lună de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire; 

c. în decursul de 3 luni de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire. 

 

223. Pentru viciile bunului împrumutat fără dobândă, împrumutătorul poartă răspundere cu regulile de 

răspundere a: 

a. comodantului; 

b. vânzătorului; 

c. locatorului. 

 

224. Pentru viciile bunului împrumutat cu dobândă împrumutătorul poartă răspundere cu regulile de 

răspundere a: 

a. comodantului; 

b. vânzătorului; 

c. credirentierului. 

 

225. Prin contractul de arendă, o parte (arendator) se obligă să dea celeilalte părţi (arendaş) un teren 

agricol şi/sau alte bunuri agricole în: 

a. posesie; 

b. folosinţă; 

c. posesie şi folosinţă. 

 

226. Prin contractul de arendă, o parte (arendator) se obligă să dea celeilalte părţi (arendaş): 

a. doar teren agricol; 

b. doar bunuri agricole; 

c. teren agricol şi/sau alte bunuri agricole. 

 

227. Contractul de arendă se încheie pe un termen: 

a. de 99 ani; 

b. nu mai mic de 5 ani; 

c. pe durată determinată. 

 

228. Contractul de arendă se încheiere în formă: 

a. scrisă; 

b. autentică; 

c. verbală cu participarea a doi martori. 

 

229. La contractul de arendă a terenurilor agricole, anexarea copiei planului cadastral al acestor 

terenuri este: 

a. obligatorie; 

b. la cererea uneia dintre părţi; 

c. doar la cererea ambelor părţi. 

 

230. La începutul şi la încetarea arendei, părţile contractante sunt obligate să întocmească acte de 

primire-predare a bunului agricol arendat în termen: 

a. de 5 zile; 
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b. de 15 zile; 

c. de 30 zile. 

 

231. Termenul arendei se stabileşte de către părţile contractante, doar nu va fi: 

a. mai mic de un an şi mai mare de 30 de ani; 

b. mai mic de 6 luni şi mai mare de 25 ani; 

c. mai mic de un an şi mai mare de 99 de ani. 

 

232. Dacă în contract nu este prevăzut un alt termen la darea în arendă a terenurilor agricole în scopul 

sădirii unor plantaţii multianuale, termenul arendei va fi cel puţin: 

a. 35 de ani; 

b. 25 de ani; 

c. 15 ani. 

 

233. Dacă contractul nu prevede altfel, partea care intenţionează să nu prelungească contractul de 

arendă este obligată să avizeze cealaltă parte cu cel puţin: 

a. 3 luni înainte de expirarea termenului contractului; 

b. 6 luni înainte de expirarea termenului contractului; 

c. 12 luni înainte de expirarea termenului contractului. 

 

234. Notarea în registrul bunurilor imobile a datelor privind arenda terenurilor agricole este obligatorie 

dacă contractul este încheiat pe un termen mai mare: 

a. de 5 ani; 

b. de 3 ani; 

c. de 7 ani. 

 

235. În cazul vânzării de către arendatorul proprietar a bunurilor date în arendă, dreptul de 

preemţiune are: 

a. arendaşul; 

b. deţinătorul terenului vecin cu cel arendat; 

c. cumpărătorul preţului mai mare. 

 

236. Dacă mai mult de jumătate din fructele deţinute prin arendare, pier din cauza unui eveniment în 

afara controlului arendaşului, acesta: 

a. nu este în drept să reducă proporţional plata arendei pentru perioada respectivă; 

b. este în drept să reducă proporţional plata arendei pentru perioada respectivă; 

c. este în drept să reducă proporţional plata arendei dacă acest drept este prevăzut în contract. 

 

237. În vederea garantării creanţelor sale ce decurg din contractul de arendă, arendatorul: 

a. are dreptul de amanet asupra bunurilor aduse de arendaș şi asupra fructelor bunului arendat; 

b. nu are dreptul de amanet asupra bunurilor aduse de arendaş şi asupra fructelor bunului 

arendat; 

c. are dreptul de amanet numai asupra bunurilor aduse de arendaş. 

 

238. Arendarea terenurilor agricole proprietate a statului sau a unităţii administrativ-teritoriale se face: 

a. prin licitaţie publică; 
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b. prin negocieri directe; 

c. prin licitaţie publică dacă legea nu prevede un alt mod. 

 

239. Plata anuală pentru arenda terenurilor agricole proprietatea statului sau a unităţii administrativ-

teritoriale constituie cel puţin: 

a. 1% din preţul normativ al terenului dat în arendă; 

b. 2 % din preţul normativ al terenului dat în arendă; 

c. 0,5% din preţul normativ al terenului dat în arendă. 

 

240. Raporturilor dintre bancă şi client în contractul de cont curent bancar se aplică dispoziţiile 

referitoare la contractul de: 

a. mandat; 

b. împrumut; 

c. depozit. 

 

241. Contractul de cont curent bancar încheiat pe un termen nedeterminat: 

a. poate fi rezolvit în orice moment de oricare din părţi; 

b. poate fi rezolvit în orice moment doar de client; 

c. poate fi rezolvit în orice moment numai de bancă. 

 

242. În contractul de cont curent bancar obligaţia băncii de confidenţialitate subzistă: 

a. după încetarea relaţiilor contractuale; 

b. 3 ani după încetarea relaţiilor contractuale; 

c. 5 ani după încetarea relaţiilor contractuale. 

 

243. Contractul de credit se încheie: 

a. doar în scris; 

b. doar în formă autentică; 

c. doar în scris când suma creditului depăşeşte suma de 10000 lei. 

 

244. Contractul de credit se aplică împrumuturilor acordate: 

a. doar de către bănci; 

b. doar de organizaţiile de creditare nebancară, care acordă credite în baza legii; 

c. de către bănci sau organizaţii de creditare nebancară, precum şi alte organizaţii care acordă 

credite în baza legii. 

 

245. Părţile contractului de credit pot conveni asupra unei dobânzi: 

a. doar fixe; 

b. doar flotante; 

c. fixe sau flotante. 

 

246. Despre modificarea mărimii dobânzii, creditorul îl va anunţa în scris pe debitor cu cel puţin: 

a. 10 zile înainte de modificare; 

b. 30 zile înainte de modificare; 

c. 15 zile înainte de modificare. 
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247. În cazul refuzului debitorului de a oferi garanţiile suplimentare solicitate de creditor, acesta din 

urmă are dreptul: 

a. doar să reducă suma creditului proporţional reducerii garanţiei; 

b. doar să declare rezoluţiunea contractului de credit; 

c. să reducă suma creditului proporţional reducerii garanţiei sau să declare rezoluţiunea 

contractului de credit. 

 

248. În cazul în care a rezolvit contractul de credit pentru neexecutare a obligaţiilor de către debitor, 

banca: 

a. nu are dreptul de a cere dobânda pe care o va rata din cauza încetării înainte de termen a 

contractului; 

b. are dreptul de a cere dobânda pe care o va rata din cauza încetării înainte de termen a 

contractului; 

c. are dreptul de a cere dobânda dacă după încheierea contractului au trecut numai 3 luni. 

 

249. În cazul neexecutării de către bancă sau organizaţie de creditare nebancară a obligaţiei sale de 

acordare a creditului, debitorul: 

a. poate pretinde la plata unor penalităţi de întârziere în modul şi în mărimea prevăzută de lege 

sau contract; 

b. nu poate pretinde plata unor penalităţi de întârziere; 

c. poate pretinde plata unui comision pentru serviciile prestate în legătură cu utilizarea creditului. 

 

250. Incasoul documentar este: 

a. contract separat de tranzacţie care stă la baza lui; 

b. mandat separat de tranzacţie care stă la baza lui; 

c. contract de fidejusiune care stă la baza lui. 

 

251. Băncile: 

a. nu sunt obligate să dea curs unui incaso documentar; 

b. sunt obligate să dea curs unui incaso documentar; 

c. sunt obligate să dea curs unui incaso, chiar dacă instrucţiunea de incaso nu conţine toată 

informaţia prevăzută de lege. d. 

 

252. Băncile: 

a. nu îşi asumă nicio obligaţie ori responsabilitate pentru autenticitatea documentelor anexate la 

incaso documentar; 

b. sunt obligate să verifice autenticitatea documentelor anexate la incaso documentar; 

c. nu îşi asumă nicio obligaţie ori responsabilitate, dacă documentele anexate la incaso 

documentar sunt autentificate notarial. 

 

253. Contractul de factoring se încheie: 

a. în formă autentică; 

b. în formă scrisă; 

c. în formă verbală. 

 

254. În contractul de factoring cesiunea creanţelor: 



34 
 

a. nu trebuie să fie notificată debitorilor; 

b. trebuie să fie notificată debitorilor; 

c. nu trebuie să fie notificată debitorilor, dacă suma contractului este mai mică de 5000 lei. 

 

255. Contractul de factoring: 

a. poate prevedea doar obligaţia părţilor de a informa debitorul despre transferul creanţei, precum 

şi modalitatea prin care trebuie informat; 

b. poate prevedea doar dreptul părţilor de a informa debitorul despre transferul creanţei; 

c. poate prevedea obligaţia şi dreptul părţilor de a informa debitorul despre transferul creanţei, 

precum şi modalitatea prin care trebuie informat. 

 

256. Asigurarea de sume fixe include: 

a. doar asigurarea de viaţă; 

b. doar asigurarea de daune; 

c. asigurarea de viaţă şi alte asigurări. 

 

257. Suma care se plăteşte de asigurător în temeiul asigurării de sume fixe se numeşte: 

a. indemnizaţia de asigurare; 

b. despăgubirea de asigurare; 

c. suma asigurată. 

 

258. În cazul asigurărilor multiple, beneficiarul are dreptul la indemnizaţia de asigurare: 

a. în cuantum deplin în temeiul fiecărui contract încheiat; 

b. în cuantumul prevăzut în contractul de asigurare de viaţă; 

c. în cuantumul prevăzut doar în două contracte de asigurare. 

 

259. Coasigurarea este operaţiunea prin care: 

a. doar doi asiguratori acoperă acelaşi risc, fiecare asumându-și o cotă-parte din acesta; 

b. doar trei asiguratori acoperă acelaşi risc, fiecare asumându-și o cotă-parte din acesta; 

c. doi sau mai mulţi asigurători acoperă acelaşi risc, fiecare asumându-și o cotă-parte din acesta. 

 

260. Contractul de reasigurare produce efecte doar între: 

a. asigurător şi reasigurător; 

b. asigurător şi asigurat; 

c. asigurat şi reasigurător. 

 

261. Riscul asigurat la care sunt expuse viaţa, sănătatea sau patrimoniul unei persoane, este unul sau 

mai multe evenimente sau fenomene : 

a. viitoare; 

b. consumate; 

c. pendinte. 

 

262. Contractul de asigurare: 

a. poate fi dovedit cu martori, dacă există un început de dovadă scrisă; 

b. nu poate fi dovedit cu martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă; 
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c. poate fi dovedit cu martori. 

 

263. Încheierea contractului de asigurare se constată: 

a. doar prin poliţa de asigurare; 

b. doar prin certificatul de asigurare emis de asigurător; 

c. prin poliţa de asigurare sau certificatul de asigurare emis şi semnat de asigurător, ori prin nota 

de acoperire emisă şi semnată de brokerul de asigurare. 

 

264. Persoanele: 

a. nu pot să-şi asigure bunurile pe principii mutuale, prin asociere în societăţi de asigurare 

mutuale; 

b. pot să-şi asigure bunurile pe principii mutuale, în baza liberului consimțământ, în societăţi de 

asigurări mutuale; 

c. pot să-şi asigure bunurile pe principii mutuale, doar când societatea de asigurare mutuală este 

formată de cel puţin 3 membri. 

 

265. În cazul în care contractul de asigurare se încheie pentru o durată de peste 5 ani, fiecare parte are 

dreptul la rezoluţiunea asigurării la finele celui de-al cincilea an sau fiecăruia dintre anii următori, 

respectând un termen de preaviz: 

a. de 6 luni; 

b. de 12 luni; 

c. de 3 luni. 

 

266. Contracte de asigurare de grup sunt contractele încheiate între asigurător și: 

a. un organizator al grupului în folosul membrilor grupului care au o legătură comună cu 

asigurătorul; 

b. contractanți care formează un grup de societăți; 

c. un organizator al grupului în folosul membrilor grupului care au o legătură comună cu 

organizatorul. 

 

267. Tranzacția este judiciară dacă: 

a. a fost confirmată de către instanța de judecată sau arbitrală competentă, conform normelor 

de procedură aplicabile; 

b. dacă prin ea părțile au prevenit un proces ce putea să înceapă sau, deși tranzacționează asupra 

unui proces în desfășurare, nu o prezintă instanței de judecată sau arbitrale competente pentru 

confirmare; 

c. dacă este autentificată notarial. 

 

268. Tranzacția este extrajudiciară dacă: 

a. a fost confirmată de către instanța de judecată sau arbitrală competentă, conform normelor de 

procedură aplicabile; 

b. prin ea părțile au prevenit un proces ce putea să înceapă sau, deși tranzacționează asupra unui 

proces în desfășurare, nu o prezintă instanței de judecată sau arbitrale competente pentru 

confirmare; 

c. este autentificată notarial. 
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269. Dacă prin contractul de societate civilă nu s-a dispus altfel, contribuţiile asociaților: 

a. devin proprietate comună a asociaților, conform cotelor-părți din patrimoniul social; 

b. nu devin proprietate comună a asociaților; 

c. devin proprietate comună în devălmășie a asociaților. 

 

270. În cazul drepturilor comune, actele de administrare şi folosință a bunului comun se încheie: 

a. cu acordul cotitularilor, care dețin majoritatea cotelor-părți; 

b. cu acordul majorității din numărul cotitularilor; 

c. cu acordul unanim al cotitularilor. 

 

271. Contractul de loterie şi alte contracte de joc similare produc efecte juridice: 

a. doar dacă sunt încheiate în scris; 

b. doar dacă loteria sau jocul sunt autorizate de stat; 

c. doar dacă vizează jocuri sportive. 

 

272. Cel care înlătură un pericol ce ameninţă viaţa unei persoane, poate cere acesteia din urmă 

compensarea cheltuielilor aferente salvării sale conform regulilor gestiunii de afaceri fără mandat: 

a. doar dacă persoana și-a dat consimțământul; 

b. independent de consimțământul persoanei; 

c. dacă contractul nu prevede altfel. 

 

273. În cazul în care acţiunea indicată în anunţul promisiunii publice de recompensă este săvârșită de 

mai multe persoane, dreptul la recompensă îl are: 

a. persoana aleasă de beneficiar; 

b. persoana aleasă de promitent; 

c. persoana care a săvârșit prima acţiunea. 

 

274. Când persoana îmbogățită obține îmbogățirea ca rezultat al executării de către persoana 

dezavantajată a unei obligații sau a unei presupuse obligații, datorate de către persoana 

dezavantajată unui terț, îmbogățirea este justificată: 

a. doar dacă persoana dezavantajată a executat în mod liber; 

b. doar dacă terțul din eroare a indicat că obligația trebuie să se execute în folosul persoanei 

îmbogățite; 

c. în ambele cazuri stipulate. 

 

275. Persoana nu poartă răspundere pentru fapta sa ilicită cauzatoare de prejudiciu dacă: 

a. prejudiciul este cauzat de un caz fortuit; 

b. prejudiciul este cauzat de către un eveniment anormal care nu poate fi evitat prin măsuri 

rezonabile, iar riscul nu îi revine acelei persoane; 

c. prejudiciul este cauzat de către un eveniment normal. 

 

276. Pentru prejudiciul cauzat de un produs cu viciu, chiar şi în lipsa vinovăţiei, răspunde: 

a. doar producătorul; 

b. doar vânzătorul produsului dacă, în termen de o lună din momentul în care a luat cunoştinţă de 

pretenţiile ce decurg din viciile produsului, nu indică producătorul ori persoana care i-a livrat 

produsul; 
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c. ambele persoane propuse. 

 

277. Dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului comercial este 

considerată ilegală dacă este efectuată prin: 

a. accesul neautorizat la fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul deținătorului 

secretului comercial din care poate fi dedus secretul comercial; 

b. descoperirea sau crearea independentă; 

c. dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau care se 

află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se aplică nicio 

obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea secretului comercial. 

 

278. Fiducia nu se constituie prin: 

a. contract de fiducie; 

b. testament; 

c. uzucapiune. 

 

279. Moștenitorul dobândește drepturile patrimoniale și obligațiile defunctului care: 

a. prin natura lor, sunt legate în mod inseparabil de persoana defunctului; 

b. potrivit legii, nu se pot transmite de la o persoană la alta; 

c. nu se încadrează în variantele propuse. 

 

280. În măsura în care cel care a lăsat moștenirea nu a dispus altceva prin testament: 

a. moștenirea trece la moştenitorii legali; 

b. moștenirea nu trece la nicio persoană; 

c. soțul supraviețuitor nu vine la moștenire. 

 

281. Moștenirea se deschide la momentul: 

a. depunerii cererii de deschidere a procedurii succesorale notariale; 

b. decesului celui care a lăsat moștenirea; 

c. intrare în vigoare a încheierii notarului de deschidere a procedurii succesorale notariale. 

 

282. Locul deschiderii moștenirii este locul unde: 

a. cel care a lăsat moștenirea a decedat; 

b. cel care a lăsat moștenirea își avea reședința obișnuită în momentul decesului; 

c. se află majoritatea moștenitorilor. 

 

283. Pot fi moștenitori: 

a. doar persoanele fizice care sunt în viață la momentul deschiderii moștenirii; 

b. doar persoanele juridice care există la momentul deschiderii moștenirii; 

c. doar persoanele fizice care sunt în viață la momentul deschiderii moștenirii sau persoanele 

juridice care există la momentul deschiderii moștenirii. 

 

284. Persoanele cu vocație succesorală reciprocă care au murit fără a se putea stabili dacă una a 

supraviețuit alteia se prezumă că au murit concomitent (comorienți): 

a. se moștenesc reciproc; 

b. nu se moștenesc reciproc și exclud de la moștenire descendenții lor; 
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c. nu se moștenesc reciproc, dar nu exclud de la moștenire descendenții lor. 

 

285. O persoană este exclusă de la moștenire și nu devine moștenitor în următoarele cazuri: 

a. dacă intenționat și ilegal l-a împiedicat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească sau să 

revoce o dispoziție testamentară; 

b. dacă în mod intenționat și ilegal a ascuns, a alterat, a distrus sau a falsificat o dispoziție 

testamentară a celui care a lăsat moștenirea; 

c. în ambele cazuri. 

 

286. O persoană este exclusă de la moștenire și nu devine moștenitor în următoarele cazuri: 

a. dacă l-a omorât pe cel care a lăsat moștenirea sau a săvârșit o tentativă de a-l omorî; 

b. dacă l-a ajutat pe cel care a lăsat moștenirea să întocmească testamentul; 

c. dacă a săvârșit un furt asupra celui care a lăsat moștenirea. 

 

287. Părintele care a fost decăzut din drepturile părintești în privința copilului: 

a. poate fi moștenitor legal al acelui copil; 

b. nu poate fi moștenitor legal al acelui copil; 

c. nu poate fi moștenitor legal al acelui copil dacă hotărârea judecătorească de decădere din 

drepturile părintești nu prevede altfel. 

 

288. Lipsirea de dreptul de moștenire a persoanei nedemne se face prin: 

a. încheierea notarului care desfășoară procedura succesorală; 

b. anularea de către instanța de judecată, în baza acțiunii în anulare a peroanelor interesate; 

c. cererea tuturor celorlalți moștenitori. 

 

289. Fac parte din clasa întâi de moștenitori legali: 

a. copilul defunctului, iar în lipsa lui, următorul descendent; 

b. soțul supraviețuitor și copilul defunctului, iar în lipsa lui, următorul descendent; 

c. părinții defunctului, soțul supraviețuitor și copilul defunctului, iar în lipsa lui, următorul 

descendent. 

 

290. Soțul supraviețuitor ca moștenitor legal, în concurs cu clasa întâi de moștenitori, indiferent de 

numărul descendenților: 

a. are cotă succesorală egală cu moștenitorii din clasa întâi; 

b. are dreptul la 1/4 din masa succesorală; 

c. are dreptul la 1/2 din masa succesorală. 

 

291. Dacă cel care a lăsat moștenirea a depus o acțiune de divorț, dar, până la pronunțarea hotărârii 

judecătorești, a decedat, atunci soțul supraviețuitor: 

a. este exclus de la moștenire; 

b. poate fi declarat nedemn; 

c. este moștenitor legal. 

 

292. Testamentul este: 

a. întotdeauna revocabil; 

b. irevocabil; 
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c. revocabil dacă din conținutul său nu rezultă altfel. 

 

293. Două persoane: 

a. pot testa prin același testament; 

b. pot testa prin același testament dacă sunt soți; 

c. nu pot testa prin același testament. 

 

294. Sunt anulabile dispozițiile testamentare în favoarea: 

a. persoanei cu care testatorul are o relație extramaritală; 

b. persoanelor care au acordat, în mod legal, asistență juridică la redactarea testamentului, dar 

nu sunt moștenitori legali; 

c. avocaților și executorilor judecătorești. 

 

295. Termenul de prescripție al acțiunii în anulare a testamentului este de: 

a. 6 luni; 

b. 1 an; 

c. 3 ani. 

 

296. Dacă testatorul nu poate semna testamentul autentic, atunci: 

a. la solicitarea lui, testamentul va fi semnat de o altă persoană dacă ea deține procură de la 

testator; 

b. la solicitarea lui, testamentul va fi semnat de o altă persoană, în prezența a doi martori; 

c. notarul va refuza întocmirea testamentului. 

 

297. Dacă testatorul este analfabet, atunci la întocmirea testamentului autentic: 

a. textul va fi citit de către un martor în prezența testatorului și a celuilalt martor; 

b. textul va fi citit de către notar către testator; 

c. notarul poate refuza întocmirea. 

 

298. Testatorul trebuie să menționeze în testamentul olograf: 

a. data în care a scris testamentul; 

b. locul întocmirii și data în care a scris testamentul; 

c. anul său de naștere, locul întocmirii și data în care a scris testamentul. 

 

299. Testamentul olograf care nu conține data întocmirii este nul: 

a. doar dacă, generând astfel îndoieli cu privire la valabilitatea sa, nu este posibilă stabilirea 

momentului întocmirii în alt mod; 

b. indiferent de situație; 

c. dacă testamentul nu prevede altfel. 

 

300. Testamentul olograf este valabil: 

a. dacă este luat la păstrare de către un notar competent; 

b. indiferent de luarea la păstrare; 

c. dacă a fost depus la orice notar și au trecut 30 de zile din data depunerii. 

 

301. Testamentul autentificat de secretarul consiliului local: 
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a. se consideră că nu a fost întocmit dacă de la întocmire au trecut 3 luni, iar testatorul este încă 

în viață; 

b. este valabil pe termen nedeterminat; 

c. este nul. 

 

302. Prin testament testatorul: 

a. poate desemna un moștenitor astfel încât persoana devine moștenitor doar după ce o altă 

persoană a fost în prealabil moștenitor; 

b. poate desemna un moștenitor, care era născut la data deschiderii moștenirii, astfel încât 

persoana devine moștenitor doar după ce o altă persoană a fost în prealabil moștenitor; 

c. nu poate desemna un moștenitor astfel încât persoana devine moștenitor doar după ce o altă 

persoană a fost în prealabil moștenitor. 

 

303. Executorul testamentar își exercită atribuțiile de la data când: 

a. a acceptat desemnarea; 

b. a aflat sau trebuia să cunoască despre conținutul testamentului; 

c. a expirat termenul, stabilit de către notarul care desfășoară procedura succesorală, pentru 

acceptarea desemnării. 

 

304. În cazul în care există mai mulți moștenitori, executorul testamentar este împuternicit și obligat să 

efectueze partajul masei succesorale: 

a. dacă dispozițiile testamentare prevăd expres împuternicirile de partaj ale executorului 

testamentar; 

b. dacă dispozițiile testamentare nu exclud împuternicirile de partaj ale executorului 

testamentar; 

c. dacă toți comoștenitorii îi acordă acest drept. 

 

305. În cazul în care există mai mulți moștenitori, executorul testamentar efectuează partajul masei 

succesorale: 

a. prin întocmirea planului de partaj; 

b. prin încheierea contractului de partaj cu moștenitorii; 

c. prin introducerea acțiunii în partaj. 

 

306. Executorul testamentar este împuternicit: 

a. să ia în posesie masa succesorală și să dispună de bunurile care fac parte din masa succesorală; 

b. să contracteze obligații în privința masei succesorale dacă aceasta este necesar în scopul 

administrării adecvate a masei succesorale; 

c. să exercite toate drepturile prevăzute în variantele propuse. 

 

307. Dacă masa succesorală este administrată de executorul testamentar, atunci: 

a. moștenitorul își pierde drepturile privitor la masa succesorală; 

b. moștenitorul nu poate dispune de bunul din masa succesorală; 

c. moștenitorul poate dispune de bunul din masa succesorală. 

 

308. Executorul testamentar este revocat de către: 

a. moștenitor; 
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b. notarul care desfășoară procedura succesorală; 

c. instanța de judecată. 

 

309. Testatorul poate revoca o dispoziție testamentară: 

a. dacă testamentul este autentic; 

b. oricând; 

c. dacă testamentul prevede acest drept. 

 

310. Dacă testatorul a întocmit mai multe testamente care se completează unul pe altul, atunci: 

a. toate sunt nule; 

b. toate au efecte juridice în partea în care sunt compatibile; 

c. este valabil doar ultimul testament. 

 

311. Dispoziția testamentară devine caducă în măsura în care: 

a. este nulă; 

b. persoana în folosul căreia a fost întocmit testamentul a decăzut din dreptul la moștenire; 

c. ea este revocată. 

 

312. Testatorul poate acorda prin testament unei sau mai multor persoane (legatari): 

a. oricare avantaje patrimoniale; 

b. doar un drept real; 

c. doar o sumă de bani sau un bun concret. 

 

313. Legatarul dobândește: 

a. doar un drept de creanță de a cere de la moștenitor remiterea obiectului legatului; 

b. direct de la testator, dreptul real ori de creanță asupra obiectului legatului; 

c. direct de la testator, dreptul de proprietate asupra obiectului legatului. 

 

314. Legatarul are opțiunea: 

a. de a accepta legatul sau de a renunța la legat în termen de 3 luni; 

b. de a accepta legatul sau de a renunța la legat în termen de 6 luni; 

c. de a accepta legatul sau de a renunța la legat în termen de 3 ani. 

 

315. Dacă masa succesorală include obligații, atunci legatarul: 

a. nu răspunde pentru obligațiile masei succesorale dacă masa succesorală este solvabilă; 

b. răspunde pentru obligațiile masei succesorale dacă masa succesorală este solvabilă; 

c. răspunde pentru obligațiile masei succesorale. 

 

316. Dacă testatorul a dispus în testament „Moștenitorul meu unic îmi va ridica un monument”, atunci 

dispoziția testamentară este: 

a. nulă; 

b. o sarcină; 

c. un legat. 

 

317. Moștenirea trece la moștenitorul îndreptățit: 

a. din momentul exercitării opțiunii succesorale; 
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b. la data când moștenitorul a aflat sau trebuia să afle despre chemarea sa la moștenire; 

c. la data deschiderii moștenirii, sub rezerva dreptului său de a renunța la moștenire. 

 

318. Termenul de renunțare la moștenire este de: 

a. 6 luni de la data deschiderii moștenirii; 

b. 3 luni de la data în care moștenitorul află despre devoluțiune și despre temeiul chemării sale 

la moștenire; 

c. 6 luni de la data în care moștenitorul află despre devoluțiune și despre temeiul chemării sale la 

moștenire. 

 

319. Notarul care desfășoară procedura succesorală: 

a. nu poate prelungi termenul de renunțare la moștenire; 

b. poate prelungi termenul de renunțare la moștenire, în baza cererii moștenitorului; 

c. poate prelungi termenul de renunțare la moștenire, în baza hotărârii instanței de judecată. 

 

320. Dacă moștenitorul nu renunță la moștenire, la expirarea termenului de renunțare: 

a. moștenitorul este decăzut din dreptul la moștenire; 

b. moștenirea se consideră renunțată de către moștenitor; 

c. moștenirea se consideră acceptată de către moștenitor. 

 

321. Moștenitorul: 

a. poate renunța la moștenire în folosul altui moștenitor; 

b. nu poate renunța la moștenire în folosul altui moștenitor; 

c. poate renunța la moștenire în folosul legatarului. 

 

322. Acceptarea moștenirii se referă: 

a. doar la întreaga cotă succesorală ce revine moștenitorului; 

b. la întreaga cota succesorală ce revine moștenitorului dacă moștenitorul nu a stipulat altfel în 

declarația de acceptare; 

c. la pasivele masei succesorale dacă moștenitorul a stipulat astfel în declarația de acceptare. 

 

323. Dreptul de moștenire și dreptul de a renunța la moștenire: 

a. se transmite moștenitorilor moștenitorului; 

b. se transmite moștenitorilor moștenitorului dacă testamentul prevede astfel; 

c. nu se transmite moștenitorilor moștenitorului. 

 

324. Dacă succesibilul a renunțat la moștenire, se consideră că: 

a. el a fost proprietar al bunurilor care intră în masa succesorală, până la data renunțării; 

b. a renunțat și la legat; 

c. el nu a dobândit niciodată moștenirea. 

 

325. Dacă debitorul renunță la moștenire, iar, la data renunțării, el este în incapacitate de plată, atunci: 

a. creditorul debitorului poate cere anularea renunțării la moștenire; 

b. creditorul debitorului poate cere să fie stinse din contul masei succesorale; 
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c. creditorul debitorului poate cere să fie stinse din contul masei succesorale în limita cotei 

succesorale la care debitorul care a renunțat la moștenire era în drept. 

 

326. În cazul în care acceptarea sau renunțarea este anulabilă pe motiv de eroare, dol sau violență, 

acțiunea în anulare se prescrie: 

a. în termen de 3 luni; 

b. în termen de 6 luni; 

c. în termen de 9 luni. 

 

327. În cazul în care nașterea moștenitorului se va produce după deschiderea moștenirii, mama care 

nu este în stare să se întrețină singură: 

a. nu are dreptul să ceară până la naștere acordarea întreținerii corespunzătoare situației sale din 

masa succesorală; 

b. are dreptul să ceară până la naștere acordarea întreținerii corespunzătoare situației sale din 

masa succesorală; 

c. are dreptul să ceară până la naștere acordarea întreținerii corespunzătoare situației sale din 

masa succesorală dacă s-a prevăzut expres în testament. 

 

328. Dacă toți moștenitorii au decăzut din dreptul la moștenire, moștenirea este culeasă de către: 

a. stat; 

b. autoritatea publică locală de la locul deschiderii moștenirii; 

c. cultul religios la care aparținea defunctul. 

 

329. După decesul celui care a lăsat moștenire, notarul ia măsuri pentru a asigura custodia masei 

succesorale dacă: 

a. nu se cunoaște niciun moștenitor; 

b. moștenitorii cunoscuți se află la locul deschiderii moștenirii; 

c. ambele situații prevăzute la lit. a) și b). 

 

330. Măsurile de custodie a masei succesorale pot include: 

a. aplicarea sigiliilor; 

b. desemnarea executorului testamentar; 

c. contestarea testamentului. 

 

331. Notarul poate desemna ca custode: 

a. doar un avocat sau executor judecătoresc; 

b. doar un avocat sau administrator autorizat; 

c. orice persoană care este potrivită pentru a exercita custodia poate fi desemnată custode. 

 

332. Custodele este obligat: 

a. să administreze masa succesorală cu diligență în scopul conservării ei; 

b. să dispună de masa succesorală cu diligență în scopul valorificării ei; 

c. să dispună de masa succesorală cu diligență în scopul lichidării ei. 

 

333. Moștenitorul răspunde pentru obligațiile masei succesorale: 



44 
 

a. în limita activului masei succesorale, însă în unele cazuri poate purta răspundere și cu 

patrimoniul propriu; 

b. doar în limita activului masei succesorale; 

c. nelimitat, însă în unele cazuri își poate limita răspunderea la masa succesorală. 

 

334. Moștenitorii sunt obligați să asigure întreținere membrilor familiei defunctului care au fost 

întreținuți de acesta și au locuit împreună cu acesta până la moartea lui: 

a. în primele 40 de zile după deschiderea moștenirii; 

b. în primele 3 luni după deschiderea moștenirii; 

c. doar dacă la momentul deschiderii moștenirii a rămas definitivă hotărârea judecătorească care 

obliga cel care a lăsat moștenirea să întrețină această categorie de persoane. 

 

335. Creditorii masei succesorale care nu au înaintat pretenții în termen de 6 luni de la deschiderea 

moștenirii: 

a. sunt decăzuți din creanțele lor; 

b. nu sunt decăzuți din creanțele lor; 

c. sunt decăzuți din creanțele lor dacă testamentul o prevede expres. 

 

336. Dacă legatarul nu și-a înaintat pretenția în cadrul procedurii de somare a creditorilor: 

a. el este decăzut din dreptul la legat; 

b. el nu este decăzut din dreptul la legat; 

c. dreptul la legat se prescrie extinctiv. 

 

337. Dacă creditorul ipotecar nu și-a înaintat creanța garantată în cadrul procedurii de somare a 

creditorilor: 

a. el este decăzut din dreptul de ipotecă; 

b. el nu este decăzut din dreptul de ipotecă; 

c. dreptul de ipotecă se prescrie extinctiv. 

 

338. Dacă creditorul chirografar nu și-a înaintat pretenția în cadrul procedurii de somare a creditorilor: 

a. el este decăzut din dreptul de creanță; 

b. el nu este decăzut din dreptul de creanță; 

c. el va fi satisfăcut doar dacă masa succesorală nu se epuizează prin satisfacerea creanțelor 

creditorilor neexcluși. 

 

339. Creditorul masei succesorale care, în baza creanței sale, ridică pretenții față de moștenitor după 

expirarea termenului de 3 ani de la deschiderea moștenirii se asimilează creditorului exclus: 

a. în orice situație; 

b. cu excepția legatarilor; 

c. cu excepția cazului în care moștenitorul sau alte persoane care acționează în numele masei 

succesorale au cunoscut despre creanță înainte de expirarea celor 3 ani sau creditorul și-a 

înaintat creanța în cadrul procedurii de somare publică a creditorilor. 

 

340. Răspunderea moștenitorului pentru obligațiile masei succesorale nu se limitează la activul masei 

succesorale și se extinde asupra patrimoniului pe care îl are în afara cotei succesorale ce îi revine: 

a. dacă se dispune administrarea masei succesorale în scopul satisfacerii creditorilor; 
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b. dacă a fost intentat procesul de insolvabilitate a masei succesorale; 

c. dacă moștenitorul a refuzat să întocmească inventarul în termenul stabilit de notar. 

 

341. Administrarea masei succesorale se dispune de către: 

a. instanța de judecată; 

b. notarul care desfășoară procedura succesorală; 

c. oricare creditor al masei succesorale. 

 

342. Dispunerea administrării masei succesorale poate să fie refuzată dacă: 

a. moștenitorul refuză; 

b. lipsește hotărârea judecătorească în acest sens; 

c. cheltuielile sunt disproporționat de mari în raport cu valoarea masei succesorale. 

 

343. Odată cu instituirea administrării masei succesorale: 

a. moștenitorului i se suspendă dreptul de a administra masa succesorală și de a dispune de 

aceasta; 

b. moștenitorului este decăzut din dreptul la moștenire; 

c. creditorii masei succesorale nu pot fi satisfăcuți. 

 

344. Moștenitorul răspunde nelimitat pentru toate obligațiile masei succesorale dacă: 

a. el omite intenționat să includă în inventar o parte esențială a bunurilor masei succesorale; 

b. el acceptă moștenirea; 

c. el contestă testamentul. 

 

345. Moștenitorul are dreptul să refuze îndeplinirea obligațiilor masei succesorale: 

a. în termen de 3 luni de la data deschiderii moștenirii; 

b. până la acceptarea moștenirii; 

c. în decursul primelor 3 luni de la acceptarea moștenirii. 

 

346. Până la partaj, un comoștenitor: 

a. nu poate dispune de cota sa parte asupra unui bun din componența masei succesorale; 

b. poate dispune de cota sa parte asupra unui bun din componența masei succesorale cu 

respectarea dreptului de preemțiune; 

c. poate dispune liber de cota sa parte asupra unui bun din componența masei succesorale. 

 

347. În cazul în care drepturile comoștenitorilor asupra anumitor bunuri din masa succesorală se 

înregistrează într-un registru de publicitate până la partaj: 

a. cota-parte din dreptul respectiv se indică conform cotei succesorale; 

b. cota-parte din dreptul respectiv se indică în cote egale; 

c. cota-parte din dreptul respectiv nu se indică. 

 

348. Până la partaj, un comoștenitor: 

a. nu poate dispune de cota sa succesorală; 

b. poate vinde de cota sa succesorală cu respectarea dreptului de preemțiune al celorlalți 

comoștenitori; 
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c. poate vinde liber de cota sa succesorală. 

 

349. Copiii defunctului sunt moștenitori rezervatari dacă: 

a. defunctul avea nemijlocit față de respectivul moștenitor o obligație de întreținere conform 

Codului familiei; 

b. testamentul nu prevede altfel; 

c. s-au născut în cadrul căsătoriei. 

 

350. Dacă există mai mulți moștenitori, notarul va elibera: 

a. același certificat de moștenitor fiecărui comoștenitor, indicând bunurile din masa succesorală și 

cotele-părți din ele ce revin fiecărui comoștenitor; 

b. același certificat de moștenitor fiecărui comoștenitor, fără a indica bunurile din masa 

succesorală; 

c. câte un certificat de moștenitor fiecărui comoștenitor, indicând bunurile din masa succesorală și 

cota-pate din ele ce revine comoștenitorului căruia i s-a eliberat certificatul. 

 

351. În scopul stabilirii conținutului normelor legii străine, instanța de judecată a RM: 

a. se poate adresa, în ordinea stabilită pentru asistență și clarificări, Parlamentului Republicii 

Moldova; 

b. poate solicita avizul unui expert; 

c. poate dispune comisia rogatorie. 

 

352. Legea națională a cetățeanului Republicii Moldova care are dublă cetățenie este: 

a. legea statului în care își are domiciliu persoana fizică; 

b. legea statului în care își are reședința obișnuită persoana fizică; 

c. legea Republicii Moldova. 

 

353. Măsurile de ocrotire în privința persoanei fizice adulte sunt supuse legii statului: 

a. a cărui cetățenie o are persoana fizică; 

b. în care se află persoana fizică; 

c. în care își are reședința obișnuită persoana fizică. 

 

354. Legea națională a persoanei juridice este legea statului: 

a. pe al cărui teritoriu se află organul ei executiv; 

b. pe al cărui teritoriu persoana juridică este constituită; 

c. cu care persoana juridică are cele mai strânse legături. 

 

355. Statutul juridic al filialei persoanei juridice pe teritoriul unui alt stat este guvernat de: 

a. legea naţională a persoanei juridice; 

b. legea specificată în actul de constituire al persoanei juridice; 

c. legea statului pe al cărui teritoriu s-a constituit filiala, independent de legea naţională a 

persoanei juridice. 

 

356. Conţinutul drepturilor reale asupra bunurilor imobile se determină potrivit legii statului: 

a. pe al cărui teritoriu se află bunurile imobile; 

b. a cărui cetățenie o are titularul de drepturi reale; 
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c. aplicabile actului juridic prin care s-a dobândit dreptul real. 

 

357. Dobândirea şi stingerea dreptului de autor asupra unei opere de creaţie sunt guvernate de legea: 

a. naţională a autorului; 

b. statului pe al cărui teritoriu această operă a început să fie creată; 

c. statului pe al cărui teritoriu această operă a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa 

publicului. 

 

358. Condițiile de validitate, publicitatea și efectele gajului asupra bunurilor mobile sunt supuse: 

a. legii locului unde se află bunul la data îndeplinirii formalităților de publicitate a gajului; 

b. legii naționale a debitorului gajist; 

c. legii naționale a creditorului gajist. 

 

359. Condițiile de formă ale actului juridic sunt stabilite de legea: 

a. statului care guvernează fondul actului juridic; 

b. statului pe al cărui teritoriu se află bunul care este obiect al actului juridic; 

c. statului cu care actul juridic prezintă legăturile cele mai strânse. 

 

360. Dreptul la retractarea operei al autorului presupune: 

a. dreptul la protecţia operei sale contra oricărei denaturări; 

b. dreptul de a retrage opera sa din circuitul comercial; 

c. dreptul de a decide cum va figura numele său la valorificarea operei. 


