DREPTUL PROCESUAL CIVIL
1. Încheierea instanţei de judecată prin care s-a respins demersul participanţilor
la proces privind solicitarea unui aviz consultativ din partea Plenului Curţii
Supreme de Justiţie:
a. poate fi contestată separat cu recurs;
b. este nesusceptibilă de recurs;
c. poate fi contestată odată cu fondul cauzei.
2. Până la emiterea avizului consultativ al Plenului Curţii Supreme de Justiţie,
judecarea pricinii:
a. se suspendă;
b. continuă;
c. se amână.
3. În caz de discordanță între normele Codului de procedură civilă şi cele ale
unei alte legi organice, se aplică:
a. reglementările Codului de procedura civilă;
b. prevederile Constituţiei Republicii Moldova;
c. reglementările legii adoptate ulterior.
4. De la data intrării în vigoare a noii legi procedurale:
a. efectele vechii legi încetează dacă noua lege nu prevede altfel;
b. legea veche se aplică la examinarea pricinilor civile care se află deja pe
rolul instanţelor de judecată;
c. legea veche se aplică la examinarea pricinilor civile care se află la
examinare în procedura de apel şi recurs.
5. Termenul stabilit în ani expiră:
a. în luna şi ziua respectivă a ultimului an al termenului;
b. în ultima zi a ultimului an al termenului;
c. în prima zi a anului următor al termenului.
6. Dispoziţia judecătorească prin care se soluţionează fondul apelului şi al
recursului se emite în formă de:
a. hotărâre;
b. încheiere;
c. decizie.
7. Înregistrarea video, fotografierea, utilizarea altor mijloace tehnice de cele
cerute în condiţiile alin. (1¹) art. 18 CPC pot fi admise:
a. numai de preşedintele şedinţei de judecată şi numai la deschiderea
şedinţei şi pronunţarea hotărârii;
b. pe tot parcursul şedinţei de judecată, dar numai cu permisiunea
preşedintelui şedinţei de judecată;
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c. fără anumite restricţii impuse prin lege.
8. Persoanele interesate în soluţionarea pricinii care nu vorbesc limba de stat sunt
în drept:
a. să ia cunoştinţă de actele dosarului şi să vorbească în judecată prin
interpret;
b. să renunțe la apărare din cauza impedimentului lingvistic;
c. să solicite examinarea cauzei în lipsa părții adverse.
9. Prevederile CPC privind inadmisibilitatea participării repetate a judecătorului
la judecarea aceleiaşi pricini nu au incidenţă asupra:
a. cazurilor de scoatere a cererii de pe rol sau de încetare a procesului în
temeiul art.265 lit. c) şi d) CPC;
b. cazurilor de scoatere a cererii de pe rol sau de încetare a procesului
în temeiul art. 265 lit. a) şi b) CPC;
c. cazurilor de suspendare a procesului în temeiul art.260 lit. a) şi b) CPC.
10.Judecătorul poate participa la judecarea aceleiaşi pricini dacă:
a. a scos cererea de pe rol, apoi a repus-o din cauza prezentării dovezilor
privind motivele întemeiate ale neprezentării reclamantului în
judecată;
b. fiind membru al Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ
al Curţii Supreme de Justiţie, a participat la examinarea aceleiaşi cauze în
judecătorie;
c. i s-a admis declaraţia de abţinere pe aceeaşi cauză, după casarea hotărârii şi
trimiterea la rejudecare.
11.Judecătorul care judecă pricina nu urmează a fi recuzat în cazul în care:
a. se află în raporturi de rudenie până la al patrulea grad inclusiv sau de
afinitate până la al treilea grad inclusiv cu vreuna dintre părţi;
b. la judecarea anterioară a pricinii a participat în calitate de reprezentant,
grefier, executor judecătoresc, arbitru sau mediator;
c. este frecvent în atenția mass-media, exprimându-și opinia despre
situația din justiție.
12.Expertul nu poate participa la judecarea pricinii în cazul în care:
a. nu are niciun interes personal, direct sau indirect în soluţionarea
pricinii;
b. a efectuat o revizie ale cărei materiale au servit drept temei pentru
intentarea procesului;
c. a participat în calitate de specialist la judecarea anterioară a pricinii.
13.Propunerea de recuzare şi de abţinere de la judecată a judecătorului se face:
a. după începerea dezbaterii pricinii în fond;
b. până la începerea dezbaterii pricinii în fond;
2

c. la orice etapă a procedurii.
14.Înaintarea repetată a recuzării aceluiaşi judecător şi pentru aceleaşi motive:
a. se admite la orice etapă a procedurii;
b. nu se admite dacă anterior recuzarea lui a fost respinsă;
c. nu se admite nici într-un caz.
15.Instanţa decide asupra recuzării printr-o încheiere motivată, care:
a. poate fi contestată separat cu recurs;
b. poate fi contestată odată cu fondul hotărârii sau al deciziei;
c. nu se supune niciunei căi de atac.
16.În încheierea prin care s-a admis recuzarea:
a. se fac doar precizări privind admiterea cererii de recuzare;
b. se precizează în ce măsură actele îndeplinite de judecătorul recuzat
urmează să fie menţinute;
c. se anulează toate actele îndeplinite de judecătorul recuzat.
17.Acţiunile privind ridicarea sechestrului de pe bunuri se intentează în instanţa:
a. de la sediul pârâtului;
b. la alegerea reclamantului;
c. de la locul aflării bunurilor.
18.Hotărârile arbitrale naţionale se contestă:
a. la judecătoria în jurisdicţia căreia reclamantul își are sediul sau domiciliul;
b. la curtea de apel în jurisdicţia căreia activează arbitrajul naţional;
c. în instanța care ar fi fost competentă să examineze cauza civilă în lipsa
clauzei de arbitraj.
19.Competenţa teritorială alternativă este stabilită pentru:
a. cererea împotriva cărăuşului, născută dintr-un contract de transport de
încărcături;
b. cererea născută dintr-un contract în care este indicat locul executării
acestuia;
c. cererea formulată într-o acţiune reconvenţională.
20.Competenţa teritorială alternativă nu este stabilită pentru:
a. cererea de reparare a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale;
b. cererea de reparare a prejudiciului cauzat mediului înconjurător;
c. cererea de reparare a prejudiciului cauzat bunurilor unei persoane fizice.
21.Competenţa teritorială excepţională nu este stabilită pentru:
a. cererile în materie de asigurare;
b. cererile care izvorăsc din activitatea unei filiale a unei persoane juridice;
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c. cererile creditorilor defunctului adresate înainte de acceptarea
succesiunii.
22.Competenţa teritorială excepţională nu este stabilită pentru:
a. cererile cu privire la dreptul asupra fâșiilor forestiere;
b. cererile cu privire la dreptul asupra plantaţiilor perene;
c. cererile cu privire la dreptul consumatorilor.
23.Acţiunile împotriva pârâtului al cărui domiciliu nu este cunoscut poate fi
depuse la instanţa:
a. de la domiciliul reclamantului;
b. de la locul de aflare a bunurilor reclamantului;
c. de la locul de aflare a bunurilor pârâtului.
24.Acţiunea împotriva unei organizaţii nu poate fi depusă la instanţa:
a. de la organul ei de administraţie;
b. de la locul de aflare a bunurilor organizaţiei;
c. de la locul de aflare a bunurilor reclamantului.
25.Acţiunea care izvorăşte din activitatea unei reprezentanţe a unei persoane
juridice nu poate fi depusă la instanţa:
a. unde reprezentanţa îşi are sediul;
b. de la sediul persoanei juridice a cărei reprezentanţă este implicată în litigiu;
c. de la locul unde urma să fie încheiat contractul cu persoana juridică.
26. Acţiunea privind plata pensiei de întreţinere a mamei de către fiul acesteia
poate fi depusă la instanţa:
a. de la domiciliul pârâtului;
b. de la sediul autorităţii tutelare;
c. de la locul aflării bunurilor imobile ale pârâtului, dacă este cunoscut
domiciliul acestuia.
27. Acţiunea de desfacere a căsătoriei se poate depune la instanţa de la domiciliul
reclamantului dacă reclamantul:
a. nu alege instanţa de la domiciliul pârâtului;
b. întâmpină dificultăţi întemeiate pentru deplasarea la instanţa de la
domiciliul pârâtului;
c. alege instanţa de la locul aflării majorităţii probelor.
28. Acţiunea de divorţ se poate depune la instanţa de la domiciliul reclamantului:
a. dacă soţul este limitat în modul prevăzut de lege în capacitatea de exerciţiu;
b. dacă soţul este condamnat la muncă neremunerată în folosul comunităţii;
c. dacă soţul este condamnat la privaţiune de libertate.
29.Acţiunile de reintegrare în câmpul muncii pot fi depuse la instanţa:
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a. de la sediul pârâtului-angajator;
b. de la locul cauzării daunei;
c. de la locul încheierii contractului.
30. Acţiunile de reparare a prejudiciului cauzat prin deces pot fi depuse la
instanţa:
a. de la domiciliul reclamantului;
b. de la ultimul domiciliu al defunctului;
c. de la locul aflării averii succesorale.
31. Acţiunile de reparare a prejudiciului cauzat bunurilor unei persoane fizice ce
nu ţin de materia de asigurare pot fi depuse la instanţa:
a. de la domiciliul reclamantului;
b. de la locul daunei;
c. de la sediul companiei de asigurare.
32. Acţiunile în apărarea drepturilor consumatorilor pot fi depuse la instanţa:
a. de la locul încheierii contractului;
b. de la sediul autorităţii publice responsabile de protecţia drepturilor
consumatorilor;
c. de la locul daunei.
33. Acţiunea împotriva mai multor pârâți cu domicilii diferite nu se poate depune
la instanţa:
a. de la domiciliul reclamantului;
b. de la domiciliul oricăruia dintre copârâţi;
c. de la sediul oricăruia dintre copârâţi.
34. Strămutarea pricinii de la o instanţa de judecată la alta se admite dacă:
a. reclamantul şi pârâtul solicită strămutarea la domiciliul reclamantului;
b. pârâtul solicită strămutarea la locul aflării majorităţii probelor;
c. există bănuieli că nepărtinirea judecătorilor ar putea fi ştirbită de
calitatea participanţilor la proces.
35. Strămutarea pricinii de la o instanţa de judecată la alta nu se admite dacă:
a. pe parcursul judecăţii s-a constatat că pricina a fost reţinută spre
judecare cu respectarea normelor de competenţă jurisdicţională;
b. ambele părţi solicită strămutarea pricinii la instanţa de la locul aflării
majorităţii probelor;
c. pârâtul al cărui domiciliu nu era cunoscut cere strămutarea pricinii la
instanţa de la domiciliul său atestat prin viza de reşedinţă.
36. Strămutarea pricinii de la o instanţă de judecată la alta, dispusă de instanţa
ierarhic superioară, se realizează prin:
a. încheiere care poate fi atacată cu recurs;
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b. încheiere irevocabilă;
c. încheiere interlocutorie.
37.Conflictul de competenţă între judecătoriile care nu ţin de aceeaşi curte de apel
se soluționează de către:
a. Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ al Curţii
Supreme de Justiţie;
b. Curtea de Apel Chişinău;
c. Curtea de Apel Bălți.
38.Conflictul de competenţă apărut între două instanţe de fond care ţin de aceeaşi
curte de apel se va soluționa de către:
a. curtea de apel respectivă;
b. Curtea Supremă de Justiţie;
c. Curtea Constituţională.
39.Actele de procedură efectuate de minorii cu vârste cuprinse între 14 şi 18 ani:
a. sunt lovite de nulitate absolută;
b. sunt valabile cu condiţia încuviinţării lor de către instanţa de judecată;
c. sunt lovite de nulitate relativă.
40.Actele de procedură efectuate de minorii cu vârste de până la 14 ani sunt:
a. nule;
b. anulabile;
c. valabile.
41.Asociaţiile şi societăţile care nu au personalitate juridică:
a. nu pot fi parte în proces;
b. în cazurile prevăzute de lege pot fi parte în proces dacă dispun de
organe de conducere proprii;
c. pot fi parte în proces dacă dispun de organe de conducere proprii.
42.În cazul intentării unui proces la cererea persoanelor şi a organelor
împuternicite prin lege să se adreseze în instanţă pentru apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane:
a. aceasta din urmă este înştiinţată despre iniţierea procesului,
urmând să participe la el în calitate de reclamant;
b. aceasta din urmă este înştiinţată despre iniţierea procesului, urmând să
participe la el în calitate de intervenient accesoriu de partea
reclamantului;
c. aceasta din urmă este înştiinţată despre iniţierea procesului, urmând să
participe la el în calitate de intervenient principal care formulează
pretenţii proprii la obiectul litigiului.
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43.Extinderea sau reducerea pretenţiilor în acţiunea civilă sau a pretenţiilor
accesorii:
a. se consideră modificare a acţiunii;
b. nu se consideră modificare a acţiunii;
c. se consideră o acţiune nouă.
44.Instanţa nu va admite renunţarea reclamantului la acţiune, nici recunoaşterea
acţiunii de către pârât, nici tranzacţia între părţi dacă aceste acte:
a. încalcă drepturile societăţii sau ale statului;
b. contravin legii;
c. sunt considerate nule din oficiu de către instanţă.
45.Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea participantului la
proces privind înştiinţarea coparticipantului:
a. nu se supune recursului;
b. poate fi atacată odată cu fondul pricinii;
c. poate fi atacată cu recurs separat.
46.Încheierea judecătorească prin care este admisă cererea persoanei interesate
de a interveni în proces în calitate de coparticipant:
a. nu se supune niciunei căi de atac;
b. poate fi atacată cu recurs separat;
c. poate fi atacată odată cu fondul pricinii.
47.Reprezentarea în proces a coparticipanţilor de către unul dintre aceştia se
admite:
a. în cazul coparticipării obligatorii;
b. în cazul coparticipării facultative;
c. în cazul când instanţa care are cauza pe rol acceptă.
48.Dacă necesitatea intervenirii în proces a coreclamanţilor sau copârâţilor este
constatată în timpul deliberării:
a. instanţa va relua examinarea pricinii în fond, dispunând
înştiinţarea coparticipanţilor;
b. la solicitarea părţilor în proces, instanţa va relua examinarea pricinii în
fond, dispunând înştiinţarea coparticipanţilor;
c. instanţa va pronunţa hotărârea.
49.Intervenientul principal poate fi admis în proces până la:
a. finalizarea examinării fondului în orice instanță;
b. închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă;
c. închiderea dezbaterilor judiciare în apel.
50. Intervenientul accesoriu poate fi atras în proces la cererea uneia dintre părţi:
a. în orice instanţă până la închiderea dezbaterilor judiciare;
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b. până la închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă şi în apel;
c. până la închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă.
51.În cazul în care constată că acţiunea intervenientului principal nu se raportă la
obiectul litigiului, instanţa:
a. pronunţă o încheiere prin care separă pretenţiile din acţiunea
intervenientului principal într-o procedură separată;
b. pronunţă o încheiere prin care refuză să examineze acţiunea
intervenientului principal concomitent cu acţiunea iniţială a
reclamantului;
c. pronunţă o încheiere prin care scoate acţiunea intervenientului principal
de pe rol.
52.Cererea de intervenţie principală se întocmeşte:
a. conform cerințelor prevăzute pentru referință;
b. conform cerinţelor prevăzute pentru cererea de intervenţie accesorie;
c. conform cerinţelor prevăzute pentru cererea de chemare în
judecată.
53.Persoana interesată într-un proces pornit între alte persoane poate interveni în
el alături de reclamant sau de pârât:
a. până la începerea dezbaterilor judiciare în prima instanţă;
b. în orice instanță în timpul dezbaterilor judiciare;
c. până la închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă.
54.Încheierea judecătorească privind admiterea cererii de introducere în proces a
intervenientului accesoriu:
a. nu se supune niciunei căi de atac;
b. poate fi atacată odată cu fondul pricinii;
c. poate fi atacată separat cu recurs.
55.Încheierea prin care instanţa refuză să examineze concomitent acţiunea
intervenientului principal şi acţiunea iniţială a reclamantului:
a. nu se supune niciunei căi de atac;
b. poate fi atacată cu recurs;
c. poate fi atacată odată cu fondul pricinii.
56.Încheierea prin care instanţa acceptă să examineze concomitent acţiunea
intervenientului principal şi acţiunea iniţială a reclamantului:
a. nu se supune niciunei căi de atac;
b. poate fi atacată odată cu fondul pricinii;
c. poate fi atacată cu recurs separat.
57.Succesiunea în drepturile procedurale din cauza decesului sau reorganizării
părții în proces determină:
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a. încetarea procesului;
b. suspendarea obligatorie a procesului;
c. suspendarea facultativă a procesului.
58.Încheierea instanţei despre refuzul în admiterea succesorului:
a. nu se supune niciunei căi de atac;
b. poate fi atacată odată cu fondul pricinii;
c. poate fi atacată separat cu recurs.
59.Încheierea privind admiterea succesorului procesual:
a. se atacă odată cu fondul;
b. se atacă cu recurs separat;
c. nu se atacă cu nicio cale de atac.
60.Intervenientul principal are drepturi şi obligaţii procesuale:
a. de reclamant;
b. de pârât;
c. de procuror.
61.Intervenientul accesoriu are dreptul:
a. de a cere executarea silită a hotărârii;
b. de a depune acţiune reconvențională;
c. de a prezenta probe.
62.Succesiunea procesuală:
a. este posibilă în orice fază a procesului;
b. este posibilă doar la faza examinării cauzei în fond;
c. nu este posibilă în recurs şi revizuire.
63.Persoanele fizice în procesele civile pot fi reprezentate de către:
a. părinţi, soţi sau copii;
b. avocaţi-stagiari;
c. alte persoane fizice cu capacitate deplină de exerciţiu.
64. Reprezentanţi legali ai minorilor pot fi:
a. înfietorii;
b. bunicii;
c. fraţii.
65.Reprezentant legal nu poate avea:
a. procurorul;
b. intervenientul principal;
c. copârâtul facultativ.
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66. Împuternicirile reprezentanţilor-avocaţi ai persoanelor juridice se perfectează
prin:
a. contracte individuale de muncă;
b. contracte de acordare a asistenţei juridice;
c. mandat, eliberat de reprezentat şi certificat de avocat.
67. Sub sancţiunea nulităţii în mandatul avocatului trebuie menţionată expres:
a. împuternicirea de a ataca hotărârea judecătorească;
b. împuternicirea de a cere dispunerea efectuării expertizei judiciare;
c. împuternicirea de atrage intervenienţi accesorii.
68. Împuternicirea avocatului de a semna cererea de chemare în judecată:
a. se prezumă în baza unui simplu mandat;
b. trebuie menţionată expres în mandat;
c. nu poate fi transmisă avocatului.
69.Reprezentantul care renunţă la împuterniciri trebuie să înştiinţeze:
a. atât reprezentatul, cât şi instanţa cu cel puţin 10 zile înainte de data
judecării pricinii sau înainte de expirarea termenelor de atac;
b. reprezentatul cu cel puţin 10 zile înainte de data judecării pricinii sau
înainte de expirarea termenelor de atac;
c. atât reprezentatul, cât şi instanţa cu cel puţin 20 de zile înainte de data
judecării pricinii sau înainte de expirarea termenelor de atac.
70.Încheierea judecătorească prin care s-a făcut repunerea în termen:
a. poate fi atacată cu recurs;
b. poate fi atacată odată cu fondul;
c. nu se supune niciunei căi de atac.
71.Reprezentantul are dreptul de a depune acțiune reconvențională în cazul când:
a. acest drept este menţionat în mandat;
b. nu este de acord cu soluţia adoptată de către instanţă;
c. este obligat prin lege.
72.În cazul eşalonării plăţii taxei de stat, dacă reclamantul nu a plătit taxa de stat
în termenul fixat de instanţa de judecată, aceasta:
a. restituie cererea de chemare în judecată;
b. încetează procesul;
c. scoate cererea de pe rol.
73.Citaţia se înmânează părţii:
a. cu cel puţin 15 zile înainte de data judecării;
b. în termen rezonabil;
c. cu cel puţin 3 zile înainte de data judecării.
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74. Instanţa va dispune citarea publică a pârâtului:
a. în fiecare caz când va considera necesar;
b. dacă locul de aflare a pârâtului nu este cunoscut şi reclamantul dă
asigurări că, deşi a făcut tot posibilul, nu a reuşit să afle domiciliul
acestuia;
c. dacă pârâtul nu se prezintă de două şi mai multe ori în şedinţa de
judecată.
75.Citarea publică a pârâtului se dispune când:
a. locul de aflare a pârâtului este cunoscut, dar reclamantul nu poate
suporta cheltuielile de citare;
b. locul de aflare a pârâtului nu este cunoscut şi reclamantul dă
asigurări că, deşi a făcut tot posibilul, nu a reuşit să afle domiciliul
acestuia;
c. pârâtul este dat în căutare și nu poate fi găsit de mult timp.
76.Publicarea citaţiei în ziar se face:
a. cu cel puţin 15 zile înainte de data şedinţei de judecată;
b. cu cel puţin 10 zile înainte de data şedinţei de judecată;
c. cu cel puţin 7 zile înainte de data şedinţei de judecată.
77.Instanţa judecătorească nu este obligată să ordone căutarea pârâtului în
pricinile de:
a. constatare a paternității;
b. plată a pensiei de întreținere;
c. intentate în interesul statului.
78.Instanţa este obligată să ordone căutarea pârâtului dacă:
a. nu se cunoaşte locul de aflare a pârâtului în acţiunile privind desfacerea
căsătoriei;
b. nu se cunoaşte locul de aflare a pârâtului în acțiunile privind plata
pensiei de întreținere;
c. nu se cunoaște locul de aflare a pârâtului în acţiunile privind apărarea
onoarei şi demnităţii.
79.Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea de repunere în
termen:
a. nu se supune niciunei căi de atac;
b. poate fi atacată odată cu fondul pricinii;
c. poate fi atacată cu recurs separat.
80.Instanţa de judecată poate dispune efectuarea expertizei repetate dacă:
a. la efectuarea expertizei, normele procedurale sunt încălcate;
b. raportul de expertiză nu este suficient de clar;
c. raportul de expertiză este incomplet.
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81. Partea în proces este degrevată de probaţiune:
a. dacă faptele invocate de una dintre părţi nu sunt negate de cealaltă
parte;
b. în cazul faptelor stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă
într-o pricină civilă soluţionată anterior în instanţa de drept comun sau
în instanţa specializată;
c. în cazul faptelor constatate printr-un act al autorităţii publice.
82.Expertiza repetată se încredinţează:
a. aceluiaşi expert care a efectuat prima expertiză;
b. altui expert;
c. unei comisii de experţi.
83.Încheierea instanţei de desemnare a expertizei:
a. poate fi atacată odată cu fondul cauzei;
b. poate fi atacată separat cu recurs;
c. nu se supune niciunei căi de atac.
84.Încheierea prin care este soluţionată recuzarea expertului:
a. poate fi atacată odată cu fondul cauzei;
b. poate fi atacată separat cu recurs;
c. nu se supune niciunei căi de atac.
85.Expertiza suplimentară poate fi dispusă în cazul în care:
a. concluziile mai multor experţi sunt contradictorii;
b. raportul de expertiză nu este suficient de clar sau este incomplet;
c. la efectuarea expertizei, normele procedurale au fost încălcate.
86.Probele se reclamă de către instanţa de judecată:
a. din oficiu de fiecare dată când instanța de judecată consideră necesar;
b. dacă solicită un participant la proces neasistat de avocat;
c. la solicitarea participantului la proces, dacă în procesul de
colectare a probelor apar dificultăţi pe care participantul la proces
nu le poate depăşi de sine stătător.
87.Termenul rezonabil pentru judecarea cauzelor civile depinde de:
a. vechimea în muncă a judecătorului şi experienţa sa profesională;
b. volumul de lucru al judecătorului;
c. complexitatea cauzei civile puse pe rol.
88.Faptele constatate printr-un act al autorităţii publice:
a. nu au putere de probaţiune;
b. nu au putere pentru instanţă şi pot fi contestate;
c. sunt obligatorii şi nu se cer a fi dovedite din nou.
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89.Nu pot fi audiaţi ca martori în judecată:
a. deputaţii referitor la datele care le-au devenit cunoscute în virtutea
îndeplinirii obligaţiilor de deputat;
b. persoanele condamnate pentru darea unor declaraţii intenţionat false;
c. persoanele care au fost martori oculari.
90.Neplata de către solicitantul expertizei a sumei de bani necesare pentru
efectuarea expertizei:
a. atrage decăderea din această probă;
b. se sancţionează cu amendă;
c. duce la restituirea raportului de expertiză.
91.Cheltuielile de asistenţă juridică se compensează părţii care a avut câştig de
cauză dacă:
a. fiind persoană juridică, a fost reprezentată de către un salariat al său;
b. a fost reprezentată de către un avocat;
c. avocatul sau salariatul s-a prezentat la toate şedinţele de judecată.
92.Taxa de stat se achită:
a. pentru cererile intervenienţilor accesorii;
b. pentru cererile depuse de către procuror;
c. pentru cererile intervenienţilor principali.
93. Taxa de stat nu se achită pentru cererile:
a. în procedură specială;
b. în contencios administrativ;
c. de eliberare a ordonanţei judecătoreşti.
94.Taxa de stat nu se achită:
a. pentru cererile reconvenţionale;
b. pentru cererile depuse de către procuror;
c. pentru cererile intervenienţilor principali.
95.Sunt scutiţi de taxa de stat reclamanţii în acțiunile:
a. de stabilire a domiciliului copilului minor;
b. de încasare a prejudiciului moral;
c. privind declararea ca fiind ilegale a manifestărilor şi adunărilor
nesancţionate.
96.În acţiunile pentru plata pensiei de întreţinere valoarea acţiunii se determină:
a. din suma totală a obligaţiilor de plată pe 6 luni;
b. din suma totală a obligaţiilor de plată pe 3 ani;
c. din suma totală a obligaţiilor de plată pe un an.
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97.Mărimea taxei de stat pentru acţiunile privind încasarea prejudiciului moral
cauzat prin defăimare constituie:
a. 5 unităţi convenţionale;
b. 3% din valoarea acţiunii;
c. 0,5% din valoarea acţiunii.
98.Mărimea taxei de stat pentru persoanele juridice este plafonată după cum
urmează:
a. 150 – 25000 lei;
b. 270 – 50000 lei;
c. 100 – 100000 lei.
99. Încheierea judecătorească asupra cheltuielilor de judecată:
a. se atacă cu recurs separat;
b. poate fi atacată odată cu fondul cauzei;
c. nu se supune căilor de atac.
100. Legea scuteşte reclamanţii de achitarea taxei de stat în acţiunile:
a. legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter
personal;
b. de contestare a paternității;
c. de revocare a donaţiei pentru ingratitudine.
101.
a.
b.
c.

Taxa de stat se achită:
pentru depunerea recursului împotriva încheierilor judecătoreşti;
pentru depunerea recursului împotriva deciziilor instanţei de apel;
pentru depunerea cererilor de revizuire.

102. În acţiunile privitoare la plăţi fără termen şi la plata întreţinerii viagere,
valoarea acţiunii se determină din suma totală:
a. a obligaţiilor de plată pe un an;
b. pretinsă;
c. pretinsă pe 3 ani.
103.
Pentru cererile privind exercitarea dreptului de gaj cuantumul taxei de stat
este:
a. 0,5% din valoarea bunului gajat sau a creanţei garantate;
b. 3% din valoarea acţiunii;
c. 0,5% din valoarea acţiunii.
104. Pentru persoanele fizice cota procentuală a taxei de stat este plafonată
după cum urmează:
a. 150 – 25 000 lei;
b. 270 – 50000 lei;
c. 100 – 30000 lei.
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105. La încheierea tranzacţiei, cheltuielile de judecată între părţi se distribuie
după cum urmează:
a. dacă în tranzacţie nu este stabilit modul de repartizare a cheltuielilor
– acestea se consideră compensate;
b. dacă în tranzacţie nu este stabilit modul de repartizare a cheltuielilor –
instanţa le repartizează conform prevederilor CPC;
c. indiferent de clauzele tranzacţiei – instanţa le repartizează conform
prevederilor CPC.
106. Taxa de stat se restituie dacă:
a. procesul a încetat ca urmare a renunţării reclamantului la acţiune;
b. cererea a fost scoasă de pe rol ca urmare a neprezentării reclamantului;
c) cererea de chemare în judecată a fost restituită ca urmare a încălcării
competenţei jurisdicţionale.
107. Judecătorul poate dispune examinarea pricinii în prima zi de prezentare
dacă:
a. au fost depuse toate actele necesare de către părţi şi primite toate probele
reclamate;
b. părțile declară că sunt pregătite pentru examinarea pricinii în fond;
c. consideră că pricina poate fi examinată în prima zi de prezentare.
108.

Nu pot fi efectuate la faza pregătirii pricinii actele privind:
a. dispunerea asigurării acţiunii;
b. suspendarea procesului;
c. primirea cererii de adoptare a hotărârii suplimentare.

109.

Nu se judecă de urgenţă şi în mod prioritar cauzele privind:
a. contestarea acţiunilor sau a inacţiunilor autorităţilor publice;
b. apărarea drepturilor de muncă;
c. constatarea paternităţii.

110. Acţiunea reconvenţională care este în conexiune cu acţiunea iniţială poate
fi înaintată:
a. până la începerea dezbaterilor judiciare;
b. până la finalizarea examinării cauzei în fond;
c. până la etapa prezentării probelor.
111.

Persoana care refuză să primească citaţia:
a. se consideră citată despre locul, data şi ora efectuării unui act
procedural;
b. nu se consideră înştiinţată despre locul, data şi ora efectuării unui act
procedural;
c. poate să-i fie aplicată o amendă de până la 10 unităţi convenţionale.
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112.

Cheltuielile de căutare a pârâtului se încasează:
a. de la pârât;
b. de la reclamant;
c. de la intervenientul principal.

113. Dacă pârâtul nu s-a prezentat în judecată din motive neîntemeiate şi dacă
nu a cerut examinarea pricinii în absenţa sa, instanţa:
a. amână procesul;
b. scoate cererea de pe rol;
c. examinează pricina în absenţa pârâtului.
114. Dacă pârâtul în referinţă a invocat clauză de arbitraj în privinţa examinării
respectivului litigiu, instanţa de judecată:
a. va înceta procesul;
b. va strămuta cauza la arbitraj;
c. va scoate cererea de pe rol.
115.

La etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri judiciare este posibilă:
a. verificarea prezenţei participanţilor la proces;
b. examinarea cererilor de recuzare a judecătorilor;
c. dispunerea înfăptuirii delegaţiei judiciare peste hotarele ţării.

116. Dacă soţia însărcinată a depus cerere de desfacere a căsătoriei,
judecătorul:
a. va refuza primirea cererii de chemare în judecată;
b. va accepta cererea de chemare în judecată;
c. va restitui cererea de chemare în judecată.
117.

Judecătorul trebuie să restituie cererea de chemare în judecată dacă:
a. este depusă împotriva unui agent economic lichidat deja;
b. este depusă în numele persoanei interesate de către o persoană
neîmputernicită de a porni şi a susţine procesul;
c. pârâtul se află într-o unitate activă a forţelor armate ale Republicii
Moldova.

118.

Judecătorul nu trebuie să restituie cererea de chemare în judecată dacă:
a. instanţa nu este competentă să judece pricina;
b. cererea a fost depusă de o persoană incapabilă;
c. termenul de prescripţie este vădit depăşit.

119. Judecătorul trebuie să refuze acceptarea cererii de chemare în judecată
dacă:
a. există o încheiere judecătorească prin care se admite încetarea
procesului în legătură cu renunţarea reclamantului la acţiune;
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b. reclamantul nu a anexat dovada achitării taxei de stat;
c. la aceeaşi sau la o altă instanţă se află în judecată un litigiu între aceleaşi
părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi temeiuri.
120. Judecătorul trebuie să refuze acceptarea cererii de chemare în judecată
dacă:
a. reclamantul nu a respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii
pe calea extrajudiciară, prevăzută de contractual părţilor;
b. cererea este depusă de un organ în apărarea drepturilor,
libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane fără ca
legea să le delege dreptul adresării în judecată în acest scop;
c. la aceeaşi sau la o altă instanţă se află în judecată un litigiu între aceleaşi
părţi, asupra aceluiaşi obiect şi având aceleaşi temeiuri.
121.

Judecătorul refuză să primească cererea de chemare în judecată dacă:
a. aceasta nu este semnată;
b. aceasta nu este dactilografiată;
c. este depusă de procuror fără ca legea să-l investească expres.

122.

Judecătorul nu dă curs cererii de chemare în judecată dacă:
a. este depusă de o persoană fizică cu dizabilităţi fără a fi dactilografiată;
b. este depusă fără anexele prevăzute de lege;
c. este expediată prin poştă.

123. Încheierea de restituire a cererii de chemare în judecată pe motiv că nu este
semnată ori este semnată de o persoană neîmputernicită de a o semna:
a. poate fi atacată odată cu atacarea fondului cauzei;
b. poate fi atacată separat cu recurs;
c. nu poate fi atacată cu recurs.
124.

Încheierea de a nu da curs cererii:
a. se supune separat recursului;
b. nu se supune căilor de atac;
c. poate fi atacată odată cu încheierea de restituire a cererii.

125. Dacă cererea de chemare în judecată poartă o denumire incorectă,
judecătorul:
a. va dispune restituirea cererii;
b. o va considera valabilă şi o va primi în procedură;
c. va refuza primirea cererii.
126. Refuzul judecătorului de a primi cererea de chemare în judecată:
a. exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiaşi
reclamant, cu aceeaşi acţiune împotriva aceluiaşi pârât, cu acelaşi
obiect şi aceleaşi temeiuri;
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b. permite adresarea repetată în caz că reclamantul a înlăturat neajunsurile;
c. exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiaşi reclamant,
cu aceeaşi acţiune împotriva aceluiaşi pârât, cu acelaşi obiect şi alte
temeiuri.
127. Termenul în care judecătorul va dispune, prin încheiere motivată, refuzul
în primirea cererii este de:
a. 5 zile din momentul înregistrării cererii în cancelaria instanţei;
b. 5 zile de la data repartizării cererii;
c. 7 zile de la data repartizării cererii.
128.
Judecătorul nu primeşte acţiunea reconvenţională dacă:
a. admiterea ei exclude, total sau parţial, admiterea acţiunii iniţiale;
b. aceasta urmăreşte compensarea pretenţiei iniţiale;
c. judecarea ei simultan cu acţiunea iniţială ar împiedica soluţionarea
rapidă şi justă a litigiilor.
129.
Instanţa de judecată examinează cererile privind suspendarea executării
actelor Băncii Naţionale a Moldovei:
a. fără înştiinţarea pârâtului şi a celorlalţi participanţi la proces;
b. cu citarea părţilor în proces, cu indicarea datei şi orei desfăşurării
şedinţei de judecată;
c. doar în baza referinţei pârâtului pe marginea cererii de suspendare.
130.
Încheierea de asigurare a acţiunii se execută:
a. imediat după pronunțare;
b. doar după ce devine irevocabilă;
c. în termen de 15 zile de la emiterea ei.
131.
Instanţa de judecată soluţionează chestiunea privind substituirea unei
forme de asigurare a acţiunii printr-o altă formă:
a. în ședință de judecată fără citarea participanților la proces;
b. în şedinţă de judecată cu comunicarea participanţilor la proces a
locului, datei şi orei şedinţei de judecată;
c. în şedinţă de judecată doar în prezenţa solicitantului căruia i s-a comunicat
data, ora și locul ședinței de judecată.
132.
Instanţa de judecată soluţionează chestiunea privind anularea măsurii
anterioare de asigurare a acţiunii:
a. în ședință de judecată fără citarea participanților la proces;
b. în şedinţă de judecată cu comunicarea participanţilor la proces a
locului, datei şi orei şedinţei de judecată;
c. în şedinţă de judecată doar în prezenţa solicitantului căruia i s-a comunicat
data, ora și locul ședinței de judecată.
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133.

Aplicarea măsurilor de asigurare a acţiunii se admite:
a. doar la etapa de pregătire a pricinii spre judecare;
b. în orice fază a procesului până la etapa în care hotărârea
judecătorească devine definitivă;
c. în orice fază a procesului până la etapa în care hotărârea judecătorească
devine irevocabilă.

134.

Depunerea recursului împotriva încheierii de asigurare a acţiunii:
a. nu suspendă executarea încheierii;
b. suspendă executarea încheierii;
c. suspendă executarea încheierii la solicitarea recurentului.

135.

Încheierea de asigurare a acţiunii:
a. se execută de către pârât la discreţia acestuia;
b. se execută imediat, în ordinea stabilită pentru executarea actelor
judecătoreşti;
c. se execută de către instanţă, după intrarea în vigoare a încheierii.

136.

Încheierea de asigurare a acţiunii:
a. poate fi atacată cu recurs;
b. nu poate fi contestată;
c. se anulează dacă nu a fost executată imediat.

137.
Recursul împotriva încheierii de anulare a măsurilor de asigurare a
acţiunii:
a. nu suspendă executarea încheierii;
b. suspendă executarea încheierii;
c. suspendă executarea încheierii la solicitarea recurentului.
138.
În cazul în care reclamantul nu depune cauţiunea pentru asigurarea
acţiunii în termenul stabilit de instanţă, aceasta din urmă:
a. emite o încheiere prin care stabileşte un nou termen de depunere a
cauţiunii;
b. atenţionează reclamantul despre anularea măsurilor de asigurare a
acţiunii;
c. emite o încheiere imediat executorie de anulare a măsurilor de
asigurare a acţiunii.
139.
Încheierea privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare se emite
de către judecător:
a. fără înştiinţarea participanţilor la proces;
b. cu înştiinţarea participanţilor la proces;
c. doar cu înştiinţarea pârâtului.
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140.
Încheierea privind pregătirea pricinii pentru dezbateri judiciare se emite
de către judecător:
a. în decursul a 3 zile de la data la care s-a dat curs cererii de chemare în
judecată;
b. în decursul a 5 zile de la data la care s-a dat curs cererii de chemare în
judecată;
c. în decursul a 7 zile de la data la care s-a dat curs cererii de chemare în
judecată.
141.
a.
b.
c.

Cererea de declarare a insolvabilităţii se depune:
la judecătoria de la sediul oricărui creditor;
la curtea de apel de drept comun competentă;
la judecătoria de la sediul persoanei juridice a cărei insolvabilitate se
pretinde.

142. Persoana lezată într-un drept al său recunoscut de lege printr-un act
administrativ cu caracter normativ poate contesta acest act în:
a. 30 de zile;
b. oricând;
c. 1 an.
143. Judecătorul trebuie să decidă referitor la primirea spre examinare a cererii
de chemare în judecată în procedura contenciosului administrativ în termen de:
a. 5 zile;
b. 3 zile;
c. 15 zile.
144. Dacă după primirea cererii pe rol se va constata că există o hotărâre
judecătorească irevocabilă între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe
aceleaşi temeiuri, instanța va emite încheiere de:
a. încetare a procesului;
b. refuz de primire a cererii;
c. scoatere a cererii de pe rol.
145. Instanţa de judecată este în drept să examineze pricina în fond în prima zi
de înfăţişare dacă:
a. litigiul este simplu;
b. părţile declară că sunt pregătite pentru examinarea pricinii în fond;
c. pe rolul instanţei se află un proces care se examinează cu prioritate.
146.
În cazul nedepunerii referinţei la cererea de chemare în judecată în
termenul stabilit de instanţă:
a. la cererea pârâtului, instanţa este obligată să fixeze un alt termen pentru
prezentarea referinţei;
b. şedinţa de judecată se amână la discreția instanței;
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c. pricina este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
147.

Depunerea referinţei este necesitatea procesuală a:
a. pârâtului;
b. intervenientului principal;
c. procurorului.

148.
Conexarea pretenţiilor este posibilă:
a. la examinarea pricinilor în prima instanţă;
b. la examinarea pricinilor în prima instanţă şi în apel;
c. la examinarea pricinilor în prima instanţă, în apel şi în recurs.
149.
Separarea pretenţiilor este posibilă:
a. la examinarea pricinilor în prima instanţă;
b. la examinarea pricinilor în prima instanţă şi în apel;
c. la examinarea pricinilor în prima instanţă, în apel şi în recurs.
150.
Termenul de judecată se stabileşte astfel încât, de la primirea citaţiei,
pârâtul să aibă la dispoziţie:
a. cel puţin 7 zile pentru a-şi pregăti apărarea;
b. cel puţin 15 zile pentru a-şi pregăti apărarea;
c. cel puţin 10 zile pentru a-şi pregăti apărarea.
151.
Pentru zilele de odihnă şi de sărbătoare, şedinţele de judecată:
a. nu se stabilesc niciodată indiferent de motivul invocat;
b. se pot stabili oricând dacă participanții la proces solicită;
c. se stabilesc numai în cazuri de urgenţă, cu încuviinţarea preşedintelui
instanţei judecătoreşti.
152.
Cererea privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei civile se
examinează:
a. fără citarea părților;
b. cu participarea părţilor;
c. cu citarea părţilor, dar neprezentarea lor nu afectează examinarea.
153.
Încheierea prin care instanţa decide asupra cererii privind accelerarea
procedurii de judecare a cauzei civile:
a. nu se supune niciunei căi de atac;
b. se supune separat recursului;
c. se contestă odată cu fondul cauzei.
154.
În procedura civilă se judecă de urgenţă şi în mod prioritar:
a. pricinile privind repararea prejudiciului moral;
b. pricinile privind încasarea penalităţilor;
c. pricinile privind încasarea pensiei de întreţinere.
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155.
Cererea privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei civile se
examinează:
a. în termen de 5 zile lucrătoare;
b. în termen de 5 zile calendaristice;
c. în termen de 10 zile lucrătoare.
156. Cererea privind accelerarea procedurii de judecare a cauzei se examinează
de către:
a. alt judecător al aceleiaşi instanţe;
b. instanţa ierarhic superioară;
c. judecătorul care examinează cauza.
157.
Dacă reclamantul şi pârâtul nu s-au prezentat în judecată din motive
neîntemeiate şi dacă niciuna dintre părţi nu a cerut examinarea pricinii în
absenţa sa:
a. instanţa scoate cererea de pe rol;
b. instanţa amână procesul;
c. instanţa examinează cauza în fond.
158.
Instanţa de judecată poate amâna judecarea pricinii din cauza
neprezentării motivate a reprezentantului participantului la proces:
a. de fiecare dată;
b. de două ori;
c. o singură dată.
159.
Corespondenţa şi comunicările telegrafice pot fi citite şi cercetate de
instanţa de judecată:
a. de fiecare dată în şedinţă publică;
b. doar în şedinţă închisă;
c. în şedinţă publică numai cu consimțământul corespondenţilor.
160.
Cererea de adoptare a unei hotărâri suplimentare:
a. se impune cu taxă de stat similar cererii de chemare în judecată examinate;
b. nu se impune cu taxă de stat;
c. se impune cu taxă de stat în cuantum de 20 lei.
161.
Explicarea hotărârii se face:
a. în şedinţă de judecată;
b. fără participarea părţilor;
c. cu participarea părții care a solicitat explicarea.
162.
Urmează a fi executate imediat ordonanţa sau hotărârea judecătorească:
a. în dispozitivul căreia este făcută menţiunea privind executarea imediată;
b. prin care pârâtul este obligat la plata pensiei de întreţinere;
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c. prin care este încasat salariul pentru toată perioada absenţei forţate de la
muncă.
163. Hotărârea judecătorească se execută imediat:
a. în cazul reparaţiei sub formă de prestaţii băneşti periodice a
prejudiciilor cauzate prin vătămare a integrităţii corporale;
b. în cazul încasării prejudiciului cauzat bunurilor unei persoane fizice cu
dizabilităţi;
c. în cazul admiterii cererii de divorţ cu o persoană declarată dispărută fără
urmă.
164.

Cererea de anulare a amenzii judiciare aplicate avocatului se depune:
a. în aceeaşi instanţă în termen de 15 zile;
b. la instanţa ierarhic superioară în termen de 15 zile;
c. în aceeaşi instanţă în termen de 30 de zile.

165.

Acţiunea reconvenţională se depune dacă:
a. judecătorul consideră pretențiile conexe;
b. pârâtul urmăreşte compensarea pretenţiei iniţiale;
c. reclamantul acceptă examinarea concomitentă cu acțiunea sa.

166.

Dacă pricina nu se judecă în procedura civilă, instanţa:
a. scoate cererea de pe rol;
b. încetează procesul;
c. suspendă procesul în mod facultativ.

167. Dacă în privinţa litigiului pus pe rol există deja o hotărâre judecătorească
irevocabilă între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi
temeiuri, instanţa:
a. amână procesul;
b. suspendă obligatoriu procesul;
c. încetează procesul.
168.

Dacă instanţa admite renunţarea reclamantului la acţiune:
a. se emite o încheiere de încetare a procesului;
b. se adoptă o hotărâre de respingere a pretenţiilor reclamantului;
c. se emite o încheiere de scoatere a cererii de pe rol.

169. Dacă pârâtul decedează şi raportul juridic litigios nu admite succesiunea
în drepturi, instanţa emite:
a. o încheiere de suspendare a procesului;
b. o încheiere de încetare a procesului;
c. o hotărâre de admitere a pretenţiilor reclamantului.
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170. Dacă părţile au solicitat examinarea pricinii de către judecata arbitrală, în
condiţiile legii, instanţa:
a. strămută cauza la judecata arbitrală;
b. scoate cererea de pe rol;
c. examinează cauza civilă în fond.
171. Dacă soţul a înaintat o acţiune de desfacere a căsătoriei cu consimțământul
soţiei însărcinate, instanţa:
a. scoate cererea de pe rol;
b. amână examinarea cauzei;
c. examinează cauza în fond.
172. Dacă părţile citate legal nu s-au prezentat la şedinţa de judecată după a
doua citare, dar au solicitat examinarea pricinii în absenţa lor, instanţa:
a. scoate cererea de rol;
b. examinează cauza în fond;
c. amână procesul şi le mai citează o dată.
173.

Instanţa poate suspenda procesul dacă:
a. reclamantul înaintează o cerere motivată;
b. domiciliul pârâtului nu este cunoscut;
c. s-a dispus efectuarea unei expertize.

174.
Instanţa are dreptul de a suspenda procesul în cazul în care:
a. au încetat împuternicirile reprezentantului;
b. partea în proces sau intervenientul principal se află în spital;
c. pârâtul este căutat.
175.
Instanţa poate anula încheierea privind scoaterea cererii de pe rol, emisă
în temeiul art.267 lit. f) şi g) din Codul de procedură civilă:
a. la cererea reclamantului sau a pârâtului;
b. indiferent de cererea participanților la proces;
c. la cererea martorului sau a expertului.
176.
a.
b.
c.

Instanţa care a pronunţat o încheiere nu o poate anula dacă este:
încheiere de asigurare a acţiunii;
încheiere de aplicare a amenzii judiciare;
încheiere de scoatere de pe rol în cazul nerespectării ordinii prealabile.

177.

Instanţa nu va motiva hotărârea judecătorească dacă:
a. participantul la proces solicită aceasta după 30 de zile de la
comunicare;
b. participantul la proces depune apel în termen de 30 de zile de la
pronunţare;
c. hotărârea urmează să fie recunoscută şi executată pe teritoriul altui stat.
24

178.

Hotărârea suplimentară se emite dacă:
a. instanţa nu a rezolvat problema repartizării cheltuielilor de
judecată;
b. la adoptarea hotărârii a fost comisă o greşeală de calcul evidentă;
c. instanţa a aplicat eronat legea.

179. Acţiunea reconvenţională admiterea căreia exclude, total sau parţial,
admiterea acţiunii iniţiale, poate fi depusă:
a. până la începerea dezbaterilor judiciare;
b. până la finalizarea examinării pricinii în fond;
c. oricând în orice instanță.
180. În cazul neprezentării în şedinţa de judecată a unui participant la proces
despre a cărui citare legală nu există date, instanţa:
a. va examina pricina în fond;
b. va amâna procesul;
c. va scoate cererea de pe rol.
181. Instanța poate amâna procesul din cauza absenței martorului citat legal
dacă:
a. examinarea cauzei fără audierea acestuia nu este posibilă;
b. martorul solicită amânarea procesului;
c. partea care a solicitat audierea acestuia renunță la audierea martorului.
182.

Dreptul la ultima replică îl au:
a. pârâtul şi reprezentantul lui;
b. reclamantul şi reprezentantul lui;
c. intervenientul accesoriu şi reprezentantul lui.

183. Semnarea hotărârii integrale sau a dispozitivului ei de către judecătorul
care are opinie separată:
a. este la discreţia judecătorului care are opinie separată;
b. depinde de discreția preşedintelui completului;
c. este obligatorie.
184. Instanţa nu trebuie să dispună executarea imediată a hotărârii în cazul:
a. încasării indemnizaţiei de şomer;
b. reparării prejudiciului material, sub forma indemnizaţiei unice,
cauzat prin decesul întreţinătorului;
c. reparării prejudiciului material, sub forma plăţilor periodice, cauzat prin
vătămarea sănătăţii.
185.

Dispozitivul hotărârii nu trebuie să cuprindă:
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a. concluzia instanţei judecătoreşti privind admiterea sau respingerea
integrală sau parţială a acţiunii;
b. calea şi termenul de atac al hotărârii;
c. indicarea succintă a pretenţiilor reclamantului, a obiecţiilor
pârâtului şi a explicaţiilor celorlalţi participanţi la proces.
186.

Printr-o hotărâre suplimentară nu pot fi soluţionate următoarele situații:
a. instanţa nu s-a pronunţat asupra unei pretenţii în a cărei privinţă
participanţii la proces au prezentat probe şi au dat explicaţii;
b. instanţa a admis în hotărâre erori materiale sau de calcul evidente;
c. instanţa nu a rezolvat problema repartizării între părţi a cheltuielilor de
judecată.

187.
Cererea de constatare a faptului de posesiune, folosinţă şi dispoziţie a
unui bun imobil în drept de proprietate se depune:
a. la instanţa judecătorească de la domiciliul sau sediul petiţionarului;
b. la instanţa de la locul de aflare a bunului imobil;
c. la orice instanţă de judecată, la alegerea petiţionarului.
188.

Cererea de anulare a adopției este soluţionată în:
a. procedura în acţiune civilă;
b. procedura contenciosului administrativ;
c. procedura specială.

189. Evidenţiaţi faptul cu valoare juridică care poate fi constatat în ordinea
procedurii speciale:
a. întreţinerea persoanei;
b. executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale;
c. apartenenţa livretului militar unei persoane al cărei nume indicat în
livret nu coincide cu numele din buletinul de identitate.
190. Ca măsură de protecţie în cazurile de violenţă în familie, instanţa de
judecată poate dispune:
a. obligarea de a sta departe de locul aflării victimei;
b. obligarea de nu a părăsi localitatea;
c. obligarea de nu a părăsi domiciliul.
191. Termenul de aplicare a măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în
familie este de:
a. până la 3 luni;
b. până la 6 luni;
c. până la 12 luni.
192. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile de violenţă în familie în
privinţa minorilor poate fi solicitată de către:
a. organul de tutelă şi curatelă;
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b. procuror;
c. instituţia de învăţământ.
193. Cererea de sistare temporară a valabilităţii licenţei/autorizaţiei ce vizează
activitatea de întreprinzător se examinează în termen:
a. de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia;
b. de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acesteia;
c. rezonabil, în funcție de complexitatea dosarului.
194. În cazul procedurii în ordonanţă, dacă debitorul este în afara jurisdicţiei
instanţelor judecătoreşti ale Republicii Moldova, judecătorul:
a. refuză primirea cererii;
b. restituie cererea;
c. scoate cererea de pe rol.
195. Termenul în care debitorul poate înainta obiecţii asupra ordonanţei
judecătoreşti este de:
a. 20 de zile de la emiterea ordonanţei;
b. 10 zile de la primirea copiei ordonanţei;
c. 15 zile de la primirea copiei ordonanţei.
196. Încheierea instanţei prin care au fost respinse obiecţiile debitorului şi
anulată ordonanţa judecătorească:
a. se atacă cu recurs în termen de 10 zile;
b. se atacă cu recurs în termen de 15 zile;
c. nu se supune niciunei căi de atac.
197. În cazul admiterii obiecţiilor depuse de către debitor asupra ordonanţei
judecătoreşti, judecătorul adoptă:
a. ordonanţă;
b. încheiere;
c. hotărâre.
198. Judecătorul nu eliberează creditorului un al doilea exemplar de ordonanţă
judecătorească, certificându-l cu sigiliul instanţei, pentru a fi prezentată spre
executare dacă:
a. debitorul este de acord cu pretențiile creditorului;
b. judecătorul nu primește, în termen de 10 zile de la recepționare,
obiecțiile motivate ale debitorului;
c. judecătorul primește, în termen de 10 zile de la recepționare,
obiecțiile motivate ale debitorului.
199. În cazul în care ordonanţa judecătorească este anulată, taxa de stat plătită
de creditor:
a. se restituie acestuia;
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b. nu se restituie;
c. se trece în contul taxei de înaintare a acţiunii civile.
200.
Încheierea prin care instanţa de judecată admite obiecţiile debitorului şi
anulează ordonanţa judecătorească:
a. poate fi contestată cu recurs;
b. nu se supune niciunei căi de atac;
c. poate fi contestată doar dacă s-a anulat ordonanţa deja executată.
201.
Încheierea instanţei de apel de a nu se da curs cererii de apel:
a. poate fi contestată cu recurs;
b. nu se supune niciunei căi de atac;
c. poate fi contestată doar odată cu decizia instanţei de apel.
202.
În cazul în care apelantul a înaintat o nouă pretenţie, neexaminată în
prima instanţă:
a. instanţa de apel, printr-o încheiere, încetează procedura în apel;
b. instanţa de apel restituie, printr-o încheiere, cererea de apel;
c. instanţa de apel examinează cererea de apel în fond.
203.
În instanţa de apel părţile şi alţi participanţi la proces:
a. oricând au dreptul să prezinte noi probe, indiferent de obiecțiile părții
adverse;
b. au dreptul să prezinte noi probe dacă instanța de apel sau partea adversă
acceptă;
c. au dreptul să prezinte noi probe dacă au fost în imposibilitatea să o
facă la examinarea pricinii în prima instanţă.
204.
Martorii audiaţi în prima instanţă pot fi citaţi în instanţa de apel:
a. la cererea părţilor;
b. dacă în cererea de apel se contestă depoziţiile lor;
c. nu pot fi audiaţi în instanţa de apel.
205.
Dobânzile, ratele şi veniturile ajunse la termen:
a. pot fi solicitate în apel, indiferent de motiv;
b. nu pot fi solicitate în apel, indiferent de motiv;
c. pot fi solicitate dacă se probează că în prima instanță a fost imposibil să le
solicite.
206.
În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi
noi, instanţa de apel:
a. respinge cererea de apel;
b. restituie cererea de apel;
c. se pronunţă în fond, în temeiul celor invocate în prima instanţă.
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207.
În propria cale de atac, o situaţie mai dificilă decât aceea din hotărârea
atacată cu apel, apelantului:
a. i se poate crea întotdeauna;
b. nu i se poate crea niciodată;
c. i se poate crea când apelantul consimte.
208.
În cazul neprezentării în şedinţa de judecată a apelantului sau a
reprezentantului citat legal despre locul, data şi ora şedinţei, instanţa de apel:
a. scoate cererea de pe rol;
b. restituie cererea de apel;
c. examinează cererea de apel.
209.
Dacă instanţa de fond a soluţionat problema drepturilor unor persoane
neantrenate în proces, instanţa de apel:
a. va dispune atragerea acestor persoane în proces în apel;
b. va casa hotărârea contestată şi va remite pricina la rejudecare în
prima instanţă;
c. va respinge apelul şi va menţine hotărârea primei instanţei, în cazul în care
aceasta este legală şi întemeiată.
210.
Judecătorul care are opinie separată la decizia instanţei de apel:
a. semnează decizia instanţei de apel;
b. nu semnează decizia instanţei de apel;
c. semnează doar opinia separată.
211.
Dispoziţia instanţei de apel prin care se rezolvă fondul apelului se emite
sub formă de:
a. decizie;
b. încheiere;
c. hotărâre.
212.
Recursul împotriva încheierii judecătoreşti se depune la:
a. instanţa de recurs;
b. instanţa a cărei încheiere se atacă;
c. orice instanţa la alegerea recurentului.
213.
Recursul împotriva încheierii se examinează:
a. fără examinarea admisibilităţii;
b. cu examinarea admisibilităţii;
c. cu examinarea admisibilităţii doar la Curtea Supremă de Justiţie.
214.
Termenul de examinare a recursului împotriva încheierii constituie:
a. 2 luni;
b. 6 luni;
c. 3 luni.
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215.
a.
b.
c.

Examinarea recursului împotriva încheierii are loc:
cu participarea părţilor;
fără participarea părţilor;
cu participarea părţilor doar la Curtea Supremă de Justiţie.

216. Judecătorii care au examinat admisibilitatea recursului împotriva actului
de dispoziţie a curţii de apel:
a. pot participa şi la examinarea recursului în cauză;
b. nu pot participa şi la examinarea recursului în cauză;
c. poate participa doar judecătorul raportor.
217. Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate
eronat în cazul în care:
a. hotărârea a fost pronunţată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale;
b. instanţa judecătorească a interpretat, în mod eronat, legea;
c. instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost
implicate în proces.
218. La examinarea cererii de recurs împotriva deciziilor instanței de apel,
instanţa de recurs nu ia în consideraţie din oficiu următorul temei de recurs:
a. instanța nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
b. pricina a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la proces
căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;
c. instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane care nu au fost
implicate în proces.
219. În cazul în care persoana care a înaintat recurs împotriva deciziei instanței
de apel nu este în drept să-l declare, instanţa de recurs:
a. va respinge cererea de recurs;
b. va declara recursul inadmisibil;
c. va restitui cererea de recurs.
220. Recursul declarat împotriva unei decizii privind demolarea unei
construcţii:
a. este suspensiv de executare;
b. nu este suspensiv de executare;
c. este suspensiv de executare doar dacă recurentul a depus cauţiune.
221. Cauţiunea se depune reieșind din suma bănească ce urmează a fi încasată
de la debitor sau din valoarea bunurilor pe care acesta este obligat să le
transmită în temeiul hotărârii judecătoreşti, în cuantum de:
a. 120% din sumă, cu includerea cheltuielilor de judecată;
b. 100% din sumă, cu includerea cheltuielilor de judecată;
c. 120% din sumă, fără includerea cheltuielilor de judecată.
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222.
a.
b.
c.

Cererea de recurs împotriva deciziei instanței de apel se depune la:
cancelaria curţii de apel al cărei act se atacă;
cancelaria primei instanţe;
grefa Curţii Supreme de Justiţie.

223. Încheierea prin care recursul împotriva actului de dispoziţie al curţii de
apel este considerat admisibil:
a. este motivată şi se plasează pe pagina web a Curţii Supreme de Justiţie la
data emiterii;
b. este nemotivată şi despre ea se face o menţiune pe pagina web a Curţii
Supreme de Justiţie;
c. este motivată la cererea părţilor și comunicată la adresele indicate de
acestea.
224.
a.
b.
c.

Instanţa care judecă recursul împotriva deciziilor instanței de apel:
este în drept să administreze dovezi noi;
este obligată să administreze dovezi noi;
nu este în drept să administreze dovezi noi.

225. Restituirea cererii de recurs împotriva deciziei instanței de apel:
a. nu împiedică declararea repetată a recursului după lichidarea
neajunsurilor şi respectarea celorlalte reguli stabilite de lege pentru
declararea lui;
b. împiedică declararea repetată a recursului de către aceeași persoană pentru
același temei;
c. nu împiedică declararea repetată a recursului, indiferent de faptul dacă
recurentul a lichidat sau nu neajunsurile.
226. Cererea de revizuire împotriva unei hotărâri sau încheieri rămase
irevocabilă prin neatacare:
a. se soluţionează de Curtea Supremă de Justiţie;
b. se soluţionează de instanţa care s-a pronunţat asupra fondului;
c. se soluţionează de instanţa superioară instanţei care s-a pronunţat asupra
fondului.
227. Cererea de revizuire declarată în cazul în care Curtea Europeană a
Drepturilor Omului sau Guvernul Republicii Moldova a iniţiat o procedură de
reglementare pe cale amiabilă într-o cauză pendinte împotriva Republicii
Moldova:
a. se soluţionează de Curtea Supremă de Justiţie;
b. se soluţionează de instanţa care s-a pronunţat asupra fondului;
c. se soluţionează de instanţa superioară instanţei care s-a pronunţat asupra
fondului.
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228. Cererea de revizuire declarată în cazul în care Curtea Europeană a
Drepturilor Omului a constatat, printr-o hotărâre, o încălcare a drepturilor sau
libertăţilor fundamentale care poate fi remediată, cel puţin parţial, prin
anularea hotărârii pronunţate de o instanţă de judecată naţională se depune:
a. în termen de 6 luni din ziua când persoana interesată a luat cunoştinţă de
hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului;
b. în termen de 6 luni de la pronunţarea hotărârii sau deciziei Curţii
Europene a Drepturilor Omului;
c. în termen de 3 luni de la pronunţarea hotărârii sau deciziei Curţii Europene
a Drepturilor Omului.
229.

Hotărârile judecătorești pot fi contestate cu apel:
a. în termen de 30 de zile de la comunicare;
b. în termen de 30 de zile de la pronunţare;
c. în termen de 30 de zile de când partea interesată a aflat despre hotărâre.

230.

În cazul retragerii apelului de către recurent, instanţa:
a. încetează procedura în apel;
b. casează hotărârea şi dispune încetarea procesului;
c. restituie cererea de apel.

231. Încheierea de respingere a cererii de revizuire emisă de către curtea de
apel:
a. se atacă cu recurs în instanţa ierarhic superioară;
b. se supune căilor de atac odată cu fondul;
c. nu se supune niciunei căi de atac.
232.

Dacă apelantul a omis termenul de apel:
a. poate fi repus în termen de către instanța de fond;
b. poate fi repus în termen de către instanța de apel;
c. nu poate fi repus în termen.

233.

Nu sunt în drept să declare apel:
a. părţile;
b. intervenienţii accesorii;
c. persoanele care nu sunt participante la proces, dar care, prin
hotărâre judecătorească, sunt lezate în drepturi.

234. În cazul în care în apel reclamantul renunţă la acţiune sau încheie o
tranzacţie de împăcare, instanţa de apel:
a. explică efectele actelor şi, în caz de admitere, dispune scoaterea cererii
de pe rol;
b. explică efectele actelor şi, în caz de admitere, anulează hotărârea
primei instanţe şi dispune încetarea procesului;
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c. explică efectele actelor şi, în caz de admitere, dispune încetarea
procedurii în apel, cu menţinerea hotărârii atacate.
235.

Dacă recursul este declarat inadmisibil, completul din 3 judecători emite:
a. o încheiere motivată care este plasată pe pagina web a Curţii
Supreme de Justiţie;
b. o încheiere nemotivată despre care se face menţiune pe pagina web a
Curţii Supreme de Justiţie;
c. o decizie motivată care este plasată pe pagina web a Curţii Supreme de
Justiţie.

236. Cererea de recurs împotriva deciziilor instanţei de apel urmează a fi
recunoscută inadmisibilă dacă:
a. nu a fost achitată taxa de stat;
b. cererea este înaintată de o persoană care nu este participantă la
proces, dar ale cărei drepturi au fost lezate prin hotărârea
judecătorească;
c. recursul este depus pe motiv de interpretare eronată a legii.
237. Completul de judecată care trebuie să decidă asupra admisibilităţii
recursului împotriva deciziilor instanţei de apel este compus din:
a. 5 judecători;
b. 3 judecători;
c. un judecător căruia i s-a repartizat cazul.
238.

Instanţa de apel este în drept să restituie cererea de apel dacă:
a. cererea a fost depusă fără achitarea taxei de stat;
b. apelantul a omis nejustificat termenul de depunere a apelului;
c. la cererea de apel nu sunt anexate probele pe care se întemeiază apelul.

239. Instanţa de recurs, la examinarea recursurilor împotriva deciziilor date în
apel, întotdeauna va verifica şi din oficiu dacă:
a. nu au fost constatate și elucidate pe deplin circumstanțele care au
importanță pentru soluționarea pricinii în fond;
b. a fost interpretată eronat legea materială;
c. instanța a soluționat problema drepturilor unor persoane
neantrenate în proces.
240. Recursul împotriva deciziei instanţei de apel se consideră inadmisibil
dacă:
a. la depunerea recursului nu a fost achitată taxa de stat;
b. recursul este totalmente neîntemeiat;
c. cererea de recurs nu este dactilografiată.
241.

În cazul retragerii recursului de către recurent, instanţa:
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a. încetează procedura în recurs;
b. casează decizia şi hotărârea şi dispune încetarea procesului;
c. restituie cererea de recurs.
242. Cererea de revizuire a hotărârii în privinţa căreia Curtea Supremă de
Justiţie a declarat recursul inadmisibil se depune la:
a. judecătorie;
b. curtea de apel;
c. Curtea Supremă de Justiţie.
243.

Încheierea de admitere a cererii de revizuire:
a. se atacă cu recurs în instanţa ierarhic superioară;
b. se supune căilor de atac odată cu fondul;
c. nu se supune niciunei căi de atac.

244. Dacă se constată, prin sentinţă penală irevocabilă, că unul dintre
participanţii la proces sau unul dintre judecători a comis o infracţiune în
legătură cu judecarea pricinii, cererea de revizuire se depune:
a. în termen de 3 luni de la data pronunțării sentinței;
b. în termen de 3 luni din ziua în care a devenit irevocabilă sentința
penală;
c. în termen de 3 luni din ziua în care persoana interesată a aflat despre
existența sentinței.
245. Cererea de revizuire în privinţa hotărârii emisă de judecătorie care a fost
casată de curtea de apel cu restituirea pricinii spre rejudecare:
a. poate fi depusă de către persoanele afectate în drepturi;
b. se depune numai dacă există circumstanțe excepționale;
c. nu poate fi depusă la nicio instanţă.
246. Hotărârile judecătoreşti străine prin care s-au luat măsuri de asigurare a
acţiunii:
a. pot fi înaintate spre executare silită în Republica Moldova în termen de
3 ani de la data rămânerii lor definitive;
b. nu pot fi puse în executare pe teritoriul Republicii Moldova;
c. se execută în Republica Moldova dacă astfel prevede tratatul
internaţional la care Republica Moldova este parte.
247. Instanţa va refuza încuviinţarea executării silite a hotărârii judecătoreşti
străine dacă:
a. hotărârea judecătorească străină vine în contradicție cu unele norme de
drept material ale Republicii Moldova;
b. instanţa străină a dat o apreciere greşită probelor administrate pe dosar;
c. executarea hotărârii judecătoreşti străine poate prejudicia
suveranitatea Republicii Moldova.
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248.

Nu pot fi puse în executare pe teritoriul Republicii Moldova:
a. tranzacţiile omologate de instanţa judecătorească;
b. hotărârile judecătoreşti referitoare la cheltuielile de judecată;
c. hotărârile judecătoreşti prin care s-au luat măsuri de asigurare a
acţiunii.

249. Hotărârea judecătorească străină poate fi înaintată spre executare silită în
Republica Moldova în termen:
a. de 3 ani de la data rămânerii ei definitive, potrivit legii statului în
care a fost pronunţată;
b. de 3 ani de la data rămânerii ei irevocabile, potrivit legii statului în care
a fost pronunţată;
c. de 3 ani de la data emiterii hotărârii, potrivit legii statului în care a fost
pronunţată;
250. Participanţii la procesul de executare pot contesta actul de executare
întocmit de executorul judecătoresc:
a. în termen de 6 luni de la data săvârşirii lui ori a refuzului de a săvârşi
anumite acte;
b. în termen de 15 zile de la data la care au aflat ori trebuie să afle despre
aceste acte;
c. în termen de 15 zile de la data săvârşirii lui ori a refuzului de a
săvârşi anumite acte.
251. Persoana nu poate fi repusă în termenul de contestare a actelor de
executare dacă din data emiterii sau a refuzului emiterii actului contestat au
trecut:
a. mai mult de 6 luni;
b. mai mult de 8 luni;
c. mai mult de 12 luni.
252. Confirmarea de către instanţa de judecată a procesului-verbal al licitaţiei
desfăşurate de executorul judecătoresc are loc:
a. în cazul în care solicită creditorul;
b. în cazul în care solicită debitorul;
c. în cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului adjudecat la
licitaţie trebuie să fie supus înregistrării de stat.
253. Termenul de prescripţie pentru depunerea cererii de întoarcere a executării
începe să curgă:
a. de la data rămânerii definitive a hotărârii de respingere a acţiunii;
b. de la data pronunţării hotărârii de respingere a acţiunii;
c. de la data pronunțării deciziei Curții Supreme de Justiție de trimitere la
rejudecare.
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254.
a.
b.
c.

Cererea de întoarcere a executării:
se impune cu taxă de stat în cuantum de 3% din valoarea acțiunii;
nu se impune cu taxă de stat;
se impune cu taxă de stat în cuantum de 50% din suma pretinsă.

255.
a.
b.
c.

Întoarcerea executării în pricinile de încasare a pensiei de întreţinere:
nu se admite nici într-un caz;
se admite în toate cazurile;
nu se admite, cu excepţia cazurilor când hotărârea anulată a fost
întemeiată pe documente false prezentate de reclamant.

256.
a.
b.
c.

La depunerea cererii de întoarcere a executării:
este necesară procedura prealabilă;
nu este necesară procedura prealabilă;
nu este necesară procedura prealabilă în pricinile de încasare a pensiei de
întreţinere.

257. Dacă, din momentul săvârșirii actelor de executare, au trecut mai mult de
6 luni:
a. ele pot fi contestate;
b. ele nu pot fi contestate;
c. ele pot fi contestate dacă se solicită repunerea în termen.
258. Reclamaţiile din cererea privind contestarea actelor de executare
întocmite de executorul judecătoresc se înaintează împotriva:
a. executorului judecătoresc şi creditorului;
b. terțelor persoane care încalcă drepturile;
c. creditorului sau debitorului.
259. În cazul contestării actului întocmit de executorul judecătoresc, sarcina
probaţiunii este pusă pe seama:
a. executorului judecătoresc;
b. debitorului;
c. reclamantului.
260.
a.
b.
c.

Interdicţia debitorului de a părăsi ţara se aplică:
de instanţa de judecată la cererea creditorului;
de executorul judecătoresc la cererea creditorului;
de instanţa de judecată la demersul executorului judecătoresc.

261.
a.
b.
c.

Sechestrarea bunurilor ca măsură de asigurare a acțiunii se efectuează:
în limita valorii revendicărilor din acţiune;
în mărimea solicitată de reclamant în cererea de asigurare a acţiunii;
la discreţia instanţei de judecată.
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262. Informarea participanţilor la proces despre faptul că şedinţa de judecată se
înregistrează audio şi/sau video:
a. este facultativă;
b. este obligatorie;
c. se face doar la solicitarea părţilor.
263. În cazul recunoaşterii acţiunii de către pârât şi admiterii ei de către
instanţă, se va emite:
a. încheierea de încetare a procesului;
b. hotărârea de admitere a pretenţiilor reclamantului;
c. încheierea de confirmare a tranzacţiei de împăcare şi încetare a procesului.
264.
a.
b.
c.

La audierea martorului în vârstă de până la 14 ani:
asistă un pedagog, în mod obligatoriu;
asistă un pedagog, doar când instanţa judecătorească găseşte de cuviinţă;
asistența pedagogului nu este necesară.

265. Declaraţiile martorului consemnate în procesul-verbal se semnează:
a. doar de martor la sfârșitul lor;
b. de preşedintele şedinţei, de grefier şi de martor pe fiecare pagină şi la
sfârșitul lor;
c. de preşedintele şedinţei, de grefier şi de martor la sfârșitul lor.
266. Instanţa va întocmi hotărârea judecătorească integrală:
a. dacă hotărârea judecătorească urmează să fie recunoscută şi
executată pe teritoriul altui stat;
b. în toate cazurile, în mod obligatoriu;
c. când participanţii la proces solicită acest lucru după expirarea termenului
de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului.
267. Instanţa nu va întocmi hotărârea integrală dacă:
a. participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea
dispozitivului hotărârii, solicită, în mod expres, acest lucru;
b. participanţii la proces, în termen de 30 de zile de la pronunţarea
dispozitivului hotărârii, depun cerere de apel;
c. participanții la proces depun cerere de apel după expirarea
termenului de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului.
268. Hotărârea judecătorească rămâne definitivă dacă este:
a. emisă în prima instanţă, supusă apelului, după examinarea pricinii în
apel;
b. emisă de instanţa de apel, după expirarea termenului de recurs, dacă
participanţii interesaţi nu au exercitat calea de atac corespunzătoare;
c. emisă de instanţa de recurs, după examinarea recursului.
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269. Hotărârile judecătorești devin irevocabile dacă sunt:
a. emise în prima instanţă, supuse apelului, după examinarea pricinii în apel;
b. emise în prima instanţă, după expirarea termenului de apel, dacă
participanţii interesaţi nu au exercitat calea de atac corespunzătoare;
c. emise de instanţa de apel, din momentul pronunţării.
270.
Hotărârea judecătorească urmează a fi executată imediat:
a. în cazul emiterii hotărârii judecătoreşti privind reintegrarea în
serviciu a salariatului concediat sau transferat nelegitim;
b. în cazul când neexecutarea imediată a hotărârii ar duce la cauzarea de
pagube iminente;
c. în cazul când instanța de judecată consideră necesar.
271.
a.
b.
c.

Instanţa este obligată să dispună suspendarea procesului în cazul:
situaţiilor prevăzute de Legea insolvabilităţii;
când pârâtul este căutat;
când instanţa a dispus efectuarea unei expertize.

272. Instanţa este în drept să suspende procesul în cazul:
a. ridicării excepţiei de neconstituţionalitate;
b. când pricina nu poate fi judecată înainte de soluţionarea unei alte
pricini conexe;
c. intervenientul principal se reorganizează.
273. Recursul împotriva încheierii prin care s-a dispus suspendarea procesului
poate fi declarat:
a. în termen de 15 zile de la pronunţarea încheierii;
b. odată cu fondul pricinii;
c. atât cât durează suspendarea procesului.
274.
a.
b.
c.

Instanţa nu va dispune încetarea procesului dacă:
reclamantul a renunţat la acţiune, renunţul fiind admis de instanţă;
părţile au încheiat o tranzacţie confirmată de instanţă;
pârâtul a recunoscut acţiunea şi instanţa a admis recunoaşterea
acţiunii.

275. Instanţa va dispune încetarea procesului dacă:
a. partea în proces persoană fizică decedează şi raportul juridic litigios
nu admite succesiunea în drepturi;
b. cererea a fost depusă de o persoană incapabilă;
c. cererea este semnată sau este depusă în judecată de o persoană
neîmputernicită.
276.

Instanţa va dispune scoaterea cererii de pe rol dacă:
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a. pricina nu urmează a fi judecată în procedură civilă;
b. într-un litigiu între aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi
temeiuri s-a emis o hotărâre judecătorească rămasă irevocabilă;
c. litigiul dintre aceleaşi părţi, cu privire la acelaşi obiect şi pe aceleaşi
temeiuri se află în curs de judecată la aceeaşi sau la o altă instanţă.
277. Termenul, stabilit prin lege, pentru depunerea cererii de anulare a
încheierii de scoatere a cererii de pe rol emise în temeiul art.267 lit. f) şi g)
CPC este de:
a. 15 zile de la data pronunţării încheierii;
b. 15 zile de la data comunicării încheierii;
c. 15 zile calendaristice de la data pronunţării încheierii.
278.
a.
b.
c.

Observaţiile asupra procesului-verbal se examinează de către:
judecătorul care l-a semnat;
instanţa ierarhic superioară concomitent cu examinarea apelului;
un alt judecător, diferit de cel care a examinat pricina.

279. Dacă, la depunerea cererii sau la examinarea pricinii în procedură specială,
se constată un litigiu de drept ce ţine de competenţa instanţelor judecătoreşti,
instanţa:
a. va scoate cererea de pe rol;
b. va refuza primirea cererii;
c. va dispune încetarea procesului.
280.
a.
b.
c.

Participanți la procedura specială sunt:
petiţionar şi intervenient;
petiţionar şi persoana interesată;
creditor şi debitor.

281. Dacă, în cadrul examinării pricinii de constatare a unui fapt cu valoare
juridică, apare un litigiu de drept care nu ţine de competenţa instanţelor
judecătoreşti, instanţa:
a. va scoate cererea de pe rol;
b. va examina cererea de constatare a acestui fapt în procedură specială;
c. va dispune încetarea procesului.
282. Cererea de constatare a faptelor cu valoare juridică nu se va depune la
instanţa judecătorească de la domiciliul sau sediul petiţionarului în cazul:
a. cererii de constatare a faptului de posesiune, folosinţă şi dispoziţie a
unui bun imobil în drept de proprietate;
b. cererii de constatare a faptului de înregistrare a naşterii, adopţiei,
căsătoriei, divorţului şi decesului;
c. cererii de constatare a faptului represiunilor politice.
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283. Cererea de constatare a faptului răspândirii informaţiei care lezează
onoarea, demnitatea şi reputaţia profesională se va examina în procedura
specială:
a. în toate cazurile;
b. dacă autorul informaţiei nu este cunoscut;
c. dacă informaţia a fost răspândită prin intermediul mijloacelor mass-media
scrise.
284. Examinarea cererilor de încuviinţare a adopţiei internaţionale este de
competența:
a. instanţelor de fond;
b. curţilor de apel;
c. Curţii Supreme de Justiţie.
285. Pricinile privind desfacerea adopţiei sau declararea nulităţii acesteia se vor
examina:
a. în procedura specială;
b. în procedura contenciosului administrativ;
c. în procedură generală pe acţiuni civile.
286. În cazul apariţiei persoanei declarate decedată sau dispărută fără urmă:
a. hotărârea judecătorească se anulează de instanţa ierarhic superioară;
b. instanţa judecătorească anulează, printr-o hotărâre, hotărârea sa
anterioară;
c. hotărârea judecătorească urmează să fie revizuită.
287. Cererea de declarare a capacităţii depline de exerciţiu a minorului
(emanciparea) poate fi depusă:
a. în privinţa unui minor cu vârsta între 14 şi 16 ani;
b. în privinţa unui minor indiferent de vârstă;
c. în privinţa unui minor care a împlinit vârsta de 16 ani.
288. Instanţa de judecată emite încheierea prin care admite sau respinge cererea
de aplicare a măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie:
a. în termen de 3 zile de la înregistrarea cererii privind aplicarea măsurilor de
protecţie;
b. în 24 de ore de la primirea cererii privind aplicarea măsurilor de
protecţie;
c. în termen rezonabil.
289.
a.
b.
c.

Masurile de protecţie aplicate pot fi revocate de instanţa de judecată:
la cererea agresorului;
la cererea organului care a solicitat aplicarea acestor masuri;
la cererea întemeiată a victimei.
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290.
Instanţa poate să repună apelantul în termen pentru depunerea cererii de
apel:
a. din oficiu;
b. doar dacă apelantul solicită acest lucru;
c. doar dacă este de acord intimatul.
291.
a.
b.
c.

Apelul este suspensiv de executare a hotărârii:
în toate cazurile de declarare;
doar dacă este exercitat în termenul prevăzut de lege;
în cazul când aceasta este stipulat în dispozitivul hotărârii instanţei de fond.

292.
a.
b.
c.

Încheierea instanţei de apel prin care nu se dă curs cererii de apel:
nu se supune niciunei căi de atac;
poate fi atacată odată cu încheierea de restituire a apelului;
poate fi atacată cu recurs separat.

293. Dacă părţile în procedura de apel încheie tranzacția de împăcare:
a. instanţa de apel anulează hotărârea atacată şi dispune încetarea
procesului;
b. instanţa de apel anulează hotărârea atacată şi dispune scoaterea cererii de
pe rol;
c. instanţa de apel menține hotărârea atacată şi dispune încetarea procesului.
294.
a.
b.
c.

Cererea de apel se depune în scris:
la instanţa de apel care urmează să examineze apelul;
la instanţa judecătorească a cărei hotărâre se atacă;
la orice instanță la discreţia apelantului.

295.
a.
b.
c.

Prima instanţă este obligată să expedieze instanţei de apel dosarul:
a doua zi după depunerea apelului;
a doua zi după expirarea termenului de depunere a apelului;
în aceeaşi zi când a fost înregistrat apelul în cancelaria instanţei.

296. Cererea de apel nu se restituie dacă:
a. apelantul solicită restituirea apelului până la începerea dezbaterii pricinii
în fond în instanţa de apel;
b. apelantul şi reprezentantul lui, împuternicit în mod legal, retrag
apelul până la dezbaterea pricinii în fond în instanţă de apel;
c. în virtutea legii, hotărârea nu poate fi atacată în apel.
297. Instanţa de apel nu trimite pricina la rejudecare în prima instanţă dacă:
a. la judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba
procesului;
b. instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în
proces;
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c. pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei jurisdicţionale.
298.
a.
b.
c.

Decizia integrală se întocmeşte de instanţa de apel:
în termen de 30 de zile de la pronunţarea dispozitivului deciziei;
la solicitarea oricăreia dintre părţi;
doar în caz de depunere a cererii de recurs împotriva deciziei instanţei de
apel.

299. Decizia instanţei de recurs emisă după examinarea recursului împotriva
încheierii:
a. nu se supune niciunei căi atac;
b. rămâne irevocabilă din momentul emiterii;
c. poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiţie.
300. Nu sunt în drept sa declare recurs împotriva deciziilor instanţelor de apel:
a. părţile şi alţi participanţi la proces;
b. martorul, expertul, specialistul, interpretul şi reprezentantul, cu privire la
compensarea cheltuielilor de judecată ce li se cuvine;
c. persoanele neantrenate în proces, dar drepturile cărora au fost lezate
prin decizia instanţei de apel.
301. Cererea de recurs declarată împotriva deciziei instanţei de apel se
consideră inadmisibilă în cazul în care:
a. recursul nu este semnat de persoana care l-a depus;
b. recursul este depus cu omiterea termenului prevăzut de lege;
c. la recurs nu este anexată dovada achitării taxei de stat.
302.
Termenul de 2 luni pentru declararea recursului împotriva deciziilor
curţilor de apel este:
a. termen de prescripţie și poate fi repus;
b. termen de decădere şi nu poate fi restabilit;
c. termen de procedură şi poate fi prelungit.
303. Instanţa învestită cu judecarea recursului este în drept să dispună
suspendarea executării hotărârii atacate cu recurs:
a. din oficiu;
b. la cererea recurentului, dacă recurentul a depus cauţiune;
c. în caz când nesuspendarea executării hotărârii ar putea cauza pagube
iminente.
304.
Taxa de stat pentru depunerea recursului împotriva deciziilor curţilor de
apel este de:
a. 50% din taxa de stat achitată în prima instanţă;
b. 50% din taxa de stat achitată în instanţa de apel;
c. 50% din valoarea acţiunii.
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305. Instanțele judecătorești din Republica Moldova nu au competență
exclusivă în cauzele în care:
a. bunul asigurat sau locul unde s-a produs riscul asigurat se află în Republica
Moldova;
b. reclamantul în procesul privind apărarea onoarei, demnităţii şi
reputaţiei profesionale are domiciliu în Republica Moldova;
c. nava sau aeronava a fost sechestrată în Republica Moldova.
306. Examinarea cererii de recunoaştere şi executare a hotărârii arbitrale străine
ţine de competenţa:
a. Curții Supreme de Justiție;
b. curţilor de apel;
c. Judecătoriei Chișinău.
307. Calea de atac a hotărârii instanţei de fond pronunţată în procedura de
contencios administrativ este:
a. revizuirea;
b. apelul;
c. recursul.
308. Actul de dispoziţie care va fi emis de instanţa de judecată în cazul
contestării unui act administrativ exceptat de la controlul legalităţii pe calea
contenciosului administrativ este:
a. încheierea de refuz în primirea cererii;
b. încheierea de a nu da curs cererii;
c. încheierea de restituire a cererii.
309. Instanţa competentă să examineze cererile depuse împotriva hotărârilor
Consiliului Superior al Magistraturii este:
a. Judecătoria Chișinău;
b. Curtea de Apel Chişinău;
c. Curtea Supremă de Justiţie.
310. Sarcina probaţiunii în procedura contenciosului administrativ în materie
de despăgubire este pusă pe seama:
a. pârâtului;
b. reclamantului;
c. ambelor părţi.
311.
a.
b.
c.

Termenul de adresare în instanţa de contencios administrativ este:
termen de decădere;
termen de prescripţie;
termen de atac.
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312. Instanţa de contencios administrativ poate dispune suspendarea actului
administrativ din oficiu:
a. în cazurile când reclamantul care solicită suspendarea a depus cauţiune;
b. în cazuri temeinic justificate şi în scopul prevenirii unei pagube
iminente;
c. în orice caz când consideră necesar.
313.
a.
b.
c.

Nu pot fi suspendate în procedura contenciosului administrativ:
actele administrative cu caracter normativ;
actele emise de Banca Naţională a Moldovei;
actele emise de organele vamale.

314.
a.
b.
c.

Actul administrativ contestat nu poate fi anulat dacă:
este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii;
este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenţei;
este legal, dar nu este oportun.

315. Momentul din care se calculează termenul pentru depunerea cererii
prealabile împotriva acţiunilor/inacţiunilor şi hotărârilor organelor electorale
este:
a. din data aducerii la cunoştinţă a hotărârii organului electoral;
b. din ziua în care a fost săvârșită acţiunea, a fost identificată inacţiunea sau
a fost adoptată hotărârea;
c. din ziua următoare zilei în care a fost săvârșită acţiunea, a fost
identificată inacţiunea sau a fost adoptată hotărârea.
316. Termenul de depunere de către Comisia Electorală Centrală a procesuluiverbal şi a listelor deputaţilor aleşi şi ale candidaţilor supleanţi pentru validare
este de:
a. 10 zile de la data desfășurării scrutinului;
b. 3 zile din data totalizării rezultatelor alegerilor;
c. 48 de ore de la totalizarea rezultatelor alegerilor.
317. Termenul
pentru
examinarea
contestaţiilor
împotriva
acţiunilor/inacţiunilor şi hotărârilor Comisiei Electorale Centrale este:
a. rezonabil;
b. 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua
alegerilor;
c. 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor.
318. Respectarea procedurii prealabile în litigiile electorale nu este obligatorie
în cazul:
a. contestaţiilor privind reflectarea campaniei electorale de către
radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
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b. contestaţiilor ce se referă la exercitarea dreptului la vot sau la
administrarea alegerilor depuse la biroul electoral în ziua alegerilor;
c. contestaţiilor privind finanţarea campaniilor electorale.
319. Duplicatul titlului executoriu se eliberează de:
a) instanța de judecată de la locul de aflare a debitorului sau a creditorului;
b) instanța de judecată de la locul de aflare a executorului judecătoresc;
c) instanța de judecată care a eliberat titlul executoriu.
320.

Duplicatul titlului executoriu nu se eliberează:
a) la cererea debitorului;
b) la cererea creditorului;
c) la cererea executorului judecătoresc.

321. Instanţa competentă să examineze contestaţiile depuse împotriva
hotărârilor Comisiei Electorale Centrale este:
a. Curtea Constituţională;
b. Judecătoria Chișinău;
c. Curtea de Apel Chişinău.
322.
Încheierea instanței de judecată privind refuzul de eliberare a
duplicatului titlului executoriu:
a) poate fi atacată cu recurs;
b) nu poate fi atacată cu recurs;
c) poate fi atacată cu apel.
323. Termenul de examinare de către instanţa de judecată a cererilor de validare
a rezultatelor alegerilor locale este de:
a. 3 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de circumscripţie;
b. 10 zile de la data primirii rapoartelor consiliilor electorale de
circumscripţie;
c. 10 zile de la momentul închiderii secţiilor de votare.
324.
a.
b.
c.

Procedura de examinare a litigiilor electorale este:
procedură de drept comun;
procedură specială;
procedura contenciosului administrativ.

325. Termenul în care instanţa va examina contestaţia depusă împotriva
acţiunilor/inacţiunilor concurenţilor electorali este de:
a. 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua
alegerilor;
b. 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor;
c. 5 zile lucrătoare de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor.
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326. Termenul în care instanţa va examina contestaţia privind acţiunile şi
hotărârile consiliilor electorale de circumscripţie şi ale birourilor secţiilor de
votare este de:
a. 5 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor;
b. 3 zile calendaristice de la depunere, dar nu mai târziu de ziua
alegerilor;
c. 5 zile lucrătoare de la depunere, dar nu mai târziu de ziua alegerilor.
327. Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare:
a. în pricinile ce ţin de evacuare;
b. în pricinile ce ţin de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit la
stat;
c. în pricinile ce ţin de procedura în ordonanţă.
328. Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul:
a. a 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti în al cărei
temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel;
b. a 30 de zile de la rămânerea irevocabilă a hotărârii judecătoreşti în al cărei
temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel;
c. unui an de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti în al cărei temei
a fost emis, dacă legea nu prevede altfel.
329. Încheierea privind cererea de repunere în termen pentru depunerea titlului
executoriu:
a. este irevocabilă;
b. nu se supune căilor de atac;
c. poate fi atacată cu recurs.
330. În cazul în care conflictul intervine între executorii judecătoreşti al căror
sediu se află în circumscripţia diferitor camere teritoriale ale executorilor
judecătoreşti, competenţa de soluţionare a conflictului aparţine:
a. Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti;
b. Camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti din altă circumscripţie
decât cele în care au fost intentate procedurile de executare;
c. Camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti din circumscripţia în care a
fost intentată prima procedură de executare.
331. Persoana nu poate fi repusă în termen pentru contestarea actelor
executorului judecătoresc dacă, din data emiterii sau a refuzului emiterii
actului contestat, au trecut:
a. mai mult de 6 luni;
b. mai mult de 3 ani;
c. mai mult de un an.
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332. Dacă o altă persoană consideră că sechestrul a fost aplicat pe bunurile ce
îi aparţin cu titlu de proprietate, ea îşi poate apăra dreptul prin:
a. intentarea unei acţiuni de ridicare a sechestrului în procedură
contencioasă;
b. contestarea actelor executorului judecătoresc;
c. depunerea unei cereri la Camera teritorială a executorilor judecătoreşti.
333. Executorul judecătoresc nu este în drept să refuze intentarea procedurii de
executare dacă:
a. documentul nu este de competenţa sa;
b. termenul de prezentare a documentului spre executare a expirat;
c. executorul consideră că onorariul pentru executare va fi prea mic.
334.
a.
b.
c.

Hotărârile Consiliului Superior al Procurorilor se contestă la:
Curtea Supremă de Justiţie,
Curtea de Apel Chişinău;
Judecătoria Chişinău;

335. Dacă se refuză confirmarea tranzacţiei încheiate pentru a preveni un
proces civil, instanţa judecătorească:
a. pronunţă o încheiere motivată, care poate fi atacată cu recurs;
b. pronunţă o încheiere motivată irevocabilă;
c. pronunță o hotărâre nemotivată.
336. Cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil
se examinează:
a. cu citarea obligatorie a părților;
b. fără citarea părților;
c. cu citarea părților care sunt libere să nu se prezinte.
337. Cererea de confirmare a tranzacţiei prin care părţile previn un proces civil
se depune:
a. la instanţa judecătorească de la domiciliul sau de la sediul
pârâtului;
b. la instanţa judecătorească de la domiciliul sau de la sediul
reclamantului;
c. la instanţa judecătorească care ar fi competentă să examineze litigiul în
fond.
338. Judecata refuză să elibereze titlul de executare silită a hotărârii arbitrale
dacă:
a. hotărârea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţile în
arbitraj;
b. debitorul a confirmat că o va executa benevol;
c. debitorul nu se află în jurisdicția Republicii Moldova.
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339. Examinarea cererii de desfiinţare a hotărârii arbitrale nu se va putea
finaliza cu:
a. o hotărâre judecătorească privind fondul cauzei;
b. o încheiere despre desfiinţarea totală sau parţială a hotărârii arbitrale;
c. o încheiere despre refuzul de a desfiinţa hotărârea arbitrală.
340.
Hotărârea arbitrală nu se desfiinţează de către instanța de judecată în
cazul când:
a. dispozitivul hotărârii arbitrale cuprinde dispoziţii care nu pot fi
executate;
b. convenţia arbitrală este nulă în temeiul legii;
c. hotărârea arbitrală nu urmează a fi executată pe teritoriul
Republicii Moldova.
341.
Recunoaşterea și încuviințarea executării silite a hotărârii arbitrale
străine nu pot fi refuzate ex oficio dacă instanţa judecătorească constată că:
a. obiectul litigiului nu poate fi soluționat prin arbitraj conform legii
Republicii Moldova;
b. recunoaşterea sau încuviinţarea executării silite a hotărârii arbitrale
contravine ordinii publice a Republicii Moldova;
c. hotărârea arbitrală nu a devenit obligatorie pentru părţi.
342.
Cererea de recunoaștere și executare a hotărârii arbitrale străine se
prezintă:
a. curții de apel în a cărei circumscripție se află domiciliul/reședința
sau sediul părții împotriva căreia este invocată hotărârea arbitrală
străină;
b. curții de apel în a cărei circumscripție se află domiciliul/reședința sau
sediul părții care invocă hotărârea arbitrală străină;
c. curții de apel în a cărei circumscripție se află bunurile debitorului
menționat în hotărârea arbitrală străină.
343.

Partea care invocă o hotărâre arbitrală străină nu poate solicita:
a. recunoașterea și executarea silită a hotărârii arbitrale străine;
b. recunoașterea hotărârii arbitrale străine pentru a invoca autoritatea de
lucru judecat, fără a avea dreptul de executare ulterioară a hotărârii
recunoscute;
c. desființarea hotărârii arbitrale străine.

344.

Hotărârea arbitrală nu se consideră ca fiind străină dacă:
a. este pronunţată pe teritoriul unui stat străin;
b. este emisă pe teritoriul Republicii Moldova, dar legea aplicată
procedurii arbitrale este a unui stat străin;
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c. este emisă pe teritoriul Republicii Moldova, dar legea aplicată
procedurii arbitrale este a Republicii Moldova.
345.
Hotărârea judecătorească străină care nu este susceptibilă de executare
silită se recunoaşte pe teritoriul Republicii Moldova:
a. în baza unei cereri de recunoaștere depuse de partea interesată în
instanța de judecată;
b. fără procedură ulterioară dacă persoana interesată nu a înaintat
obiecţii referitor la recunoaştere;
c. în baza tratatului interstatal la care Republica Moldova este parte.
346.
Refuzul de a încuviinţa executarea silită a hotărârii judecătoreşti străine
nu se admite dacă:
a. executarea hotărârii poate prejudicia suveranitatea Republicii
Moldova;
b. a expirat termenul de prescripţie pentru prezentarea hotărârii spre
executare silită;
c. debitorul nu este de acord cu hotărârea judecătorească străină.
347.
După ce examinează cererea de revizuire, instanţa nu emite următorul
act de dispoziţie:
a. încheierea de respingere a cererii de revizuire ca fiind inadmisibilă;
b. încheierea de admitere a cererii de revizuire şi de casare a hotărârii sau
a deciziei supuse revizuirii;
c. hotărâre privind fondul cauzei supuse revizuirii.
348.
în:

Cererea de revizuire se examinează cu citarea participanților la proces
a. judecătorii;
b. curți de apel;
c. Curtea Supremă de Justiție.

349.
Cererea de revizuire formulată în baza art.449 lit.b) CPC nu se poate
depune dacă au trecut:
a. mai mult de 5 ani de la rămânerea irevocabilă a hotărârii,
încheierii, deciziei supuse revizuirii;
b. mai mult de 3 luni de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, încheierii,
deciziei supuse revizuirii;
c. mai mult de 3 ani de la rămânerea irevocabilă a hotărârii, încheierii,
deciziei supuse revizuirii.
350.
Nu se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau
aplicate eronat în cazul în care:
a. la judecarea pricinii au fost încălcate regulile privind limba de
desfăşurare a procesului;
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b. pricina a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe
la judecarea ei;
c. s-a încălcat secretul deliberărilor.
351.

Cererea de recurs nu se consideră inadmisibilă în cazul în care:
a. persoana care a înaintat recursul nu este în drept să-l declare;
b. recursul se depune în mod repetat după ce a fost examinat;
c. cererea de recurs este scrisă olograf în limba rusă.

352.

Pot fi atacate cu recurs:
a. deciziile curților de apel de trimitere a cauzei la rejudecare;
b. hotărârile în a căror privinţă persoanele interesate nu au exercitat apel;
c. deciziile curților de apel prin care s-a pronunțat o nouă hotărâre.

353.
Instanţa de recurs nu este în drept să restituie recursul împotriva
încheierii dacă:
a. cererea de recurs a fost depusă de o persoană care nu este în drept să
declare recurs;
b. încheierea nu poate fi atacată cu recurs, potrivit legii;
c. cererea de recurs nu este întemeiată.
354.
Procedura de apel nu încetează din oficiu sau la cerere dacă instanţa de
apel constată că:
a. cererea de apel a fost depusă de o persoană care nu este în drept să
declare apel;
b. apelul a fost depus în afara termenului legal, iar apelantul nu a solicitat
repunerea în termen sau instanţa de apel a respins cererea de repunere
în termen;
c. cererea de apel este neîntemeiată.
355.
În caz de admitere a renunţului reclamantului la acţiune sau de
confirmare a tranzacţiei dintre părţi, instanţa de apel:
a. anulează hotărârea atacată şi dispune încetarea procesului prin
decizie;
b. anulează hotărârea atacată şi dispune încetarea procesului prin
încheiere;
c. menține hotărârea atacată acceptând renunţul reclamantului la acţiune
sau tranzacţia dintre părţi.
356.
Urmare a examinării cererii de suspendare sau de retragere a
licenţei/autorizaţiei ce vizează activitatea de întreprinzător, instanța de
judecată emite:
a. o încheiere judecătorească;
b. o hotărâre judecătorească;
c. o decizie judecătorească.
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357.
Hotărârea judecătorească prin care se admite cererea de efectuare a
examenului psihiatric:
a. afectează capacitatea de exercițiu a persoanei fizice;
b. nu afectează capacitatea de exercițiu a persoanei fizice;
c. este temei de limitare a capacității de exercițiu a persoanei fizice.
358.
Procesul privind încuviinţarea examenului psihiatric fără liberul
consimțământ se pornește la cererea:
a. medicului psihiatru;
b. oricărui membru de familie a persoanei fizice;
c. instituţiei de psihiatrie.
359.
Cererea de spitalizare în staţionarul de psihiatrie
consimțământ al persoanei se depune:
a. nu mai târziu de 72 de ore din momentul internării
staţionar;
b. nu mai târziu de 24 de ore din momentul internării
staţionar;
c. nu mai târziu de 48 de ore din momentul internării
staţionar.

fără liberul
persoanei în
persoanei în
persoanei în

360.
Cererea de anulare a hotărârii judecătoreşti de declarare a persoanei
decedate poate fi adresată:
a. de către persoana declarată decedată;
b. de către procuror;
c. de către autoritatea tutelară.
361.
Cererea privind declararea, conform art. 49 şi art. 52 din Codul civil, a
persoanei dispărute fără veste sau decedate se depune la instanţa
judecătorească:
a. de la ultimul domiciliu cunoscut al persoanei în privinţa căreia se
solicită declararea persoanei dispărute fără veste sau decedate;
b. de la domiciliul persoanei interesate în declararea persoanei dispărute
fără veste sau decedate;
c. de la locul aflării bunurilor persoanei în privinţa căreia se solicită
declararea persoanei dispărute fără veste sau decedate.
362.
Judecătorul nu stabilește un alt termen pentru şedinţa de judecată, la
cererea părţilor dacă:
a. partea este în imposibilitatea de a se prezenta în şedinţă de judecată la
data fixată din motive ce nu depind de voinţa sa;
b. ambele părţi solicită amânarea şedinţei de judecată pentru a decide
asupra încheierii unei tranzacţii, inclusiv prin intermediul procesului de
mediere;
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c. niciuna dintre părţi nu solicită amânarea şedinţei de judecată din
motive justificate.
363.

Medierea judiciară nu se aplică în cazurile ce ţin de:
a. protecţia consumatorilor;
b. răspunderea delictuală;
c. insolvabilitate.

364.
Repunerea în termen nu poate fi dispusă decât în cazul în care partea şia exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea termenului de:
a. 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să
cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului
de procedură;
b. 15 zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască
încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură;
c. 90 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască
încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.
365.
În cazul refuzului de a primi cererea de eliberare a ordonanţei
judecătoreşti în temeiul art.348 CPC:
a. taxa de stat se restituie;
b. taxa de stat se trece în contul taxei pentru acțiunea civilă;
c. taxa de stat se încasează de la debitor.
366.
În cazul refuzului de a primi cererea de chemare în judecată spre
examinare:
a. taxa de stat se restituie;
b. taxa de stat se trece în contul taxei pentru acțiunea civilă;
c. taxa de stat se încasează de la debitor.
367.

În cazul restituirii cererii de chemare în judecată:
a. taxa de stat se restituie;
b. taxa de stat se trece în contul taxei pentru acțiunea civilă;
c. taxa de stat se încasează de la debitor.

368.
În cazul încetării procesului în legătură cu confirmarea tranzacţiei
încheiate în procesul de mediere:
a. taxa de stat se restituie;
b. taxa de stat se trece în contul taxei pentru acțiunea civilă;
c. taxa de stat se încasează de la debitor.
369.
Reclamanţii în acţiunile de revendicare a sumelor de retribuire a
muncii:
a. sunt scutiți de taxa de stat la cerere;
b. sunt scutiți de taxa de stat din oficiu;
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c. trebuie sa achite taxa de stat.
370.
Reclamanţii în acţiunile legate de încălcarea legislaţiei privind protecţia
datelor cu caracter personal:
a. sunt scutiți de taxa de stat la cerere;
b. sunt scutiți de taxa de stat din oficiu;
c. trebuie sa achite taxa de stat.
371.

Reclamanții în acțiunile privind faptele de discriminare:
a. sunt scutiți de taxa de stat la cerere;
b. sunt scutiți de taxa de stat din oficiu;
c. trebuie sa achite taxa de stat.

372.

Reclamanții, cetăţeni ai Republicii Moldova, pentru cererile de înfiere:
a. sunt scutiți de taxa de stat la cerere;
b. sunt scutiți de taxa de stat din oficiu;
c. trebuie sa achite taxa de stat.

373.

Reclamanții, cetăţeni străini, pentru cererile de înfiere:
a. sunt scutiți de taxa de stat la cerere;
b. sunt scutiți de taxa de stat din oficiu;
c. trebuie să achite taxa de stat.

374.

Persoanele supuse represiunilor politice sunt scutite de taxa de stat:
a. în pricinile privind represiunile;
b. în toate cazurile;
c. în cazurile în care sunt reclamanți.

375.
În acţiunile de regres împotriva cauzatorului de daună se scutesc de taxa
de stat:
a. procurorii;
b. pârâții;
c. instituţiile de asistenţă socială.
376.
În pricinile care apar în legătură cu încălcarea dreptului la judecarea în
termen rezonabil a cauzei şi cu repararea prejudiciului cauzat prin această
încălcare:
a. taxa de stat nu se achită de niciuna dintre părți;
b. taxa de stat nu se achită de reclamant;
c. taxa de stat nu se achită de pârât.
377.

Persoanele juridice:
a. sunt scutite de taxa de stat la cerere;
b. sunt scutite de taxa de stat din oficiu;
c. nu sunt scutite niciodată de taxa de stat.
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378.
În acţiunile care constau din mai multe pretenţii de sine stătătoare,
valoarea acțiunii se determină:
a. din valoarea fiecărei pretenţii aparte;
b. din valoarea sumei tuturor pretențiilor;
c. din valoarea pretenției principale.
379.
Persoanele juridice declarate în stare de insolvabilitate, la introducerea
în instanţa de judecată a acţiunilor de urmărire a creanţelor debitoare, plătesc
taxa de stat:
a. la data depunerii cererii;
b. la data stabilită de instanța de judecată;
c. după examinarea cauzei, dar nu mai târziu de 6 luni din data
adoptării de către instanţa de judecată a hotărârii.
380.
Acţiunile în reparare a prejudiciului cauzat prin vătămare a integrităţii
corporale nu se pot depune:
a. la instanța de la domiciliul reclamantului;
b. la instanța de la locul cauzării daunei;
c. la instanța de la domiciliul intervenientului accesoriu.
381.
Acţiunile în reparaţie a daunei cauzate bunurilor unei persoane fizice
nu se pot depune:
a. la instanța de la domiciliul reclamantului;
b. la instanța de la locul cauzării daunei;
c. la instanța de la domiciliul pârâtului.
382.
Acţiunile creditorilor defunctului intentate înainte de acceptarea de
către moştenitori a succesiunii sunt de competenţa:
a. instanţei de la locul aflării averii succesorale;
b. instanţei de la domiciliul pârâtului;
c. instanței de la domiciliul reclamantului.
383.

Cererile acţionarilor se depun:
a. în instanţa de la sediul societăţii lor;
b. în instanța de la domiciliul oricăruia dintre acționari;
c. în instanța de la sediul organului de înregistrare.

384.
Cererea privind recuperarea prejudiciilor aduse unei bănci insolvabile
împotriva administratorului băncii se depune în instanța de judecată:
a. de la sediul băncii insolvabile;
b. de la domiciliul administratorului;
c. de la sediul Băncii Naționale a Moldovei.
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385.
Dacă, în circumstanţe excepţionale, instanţa competentă să judece
pricina nu poate funcţiona timp îndelungat:
a. cauzele civile se strămută;
b. cauzele civile se scot de pe rol;
c. cauzele civile încetează.
386.

Conflictul de competenţă se soluţionează:
a. cu citarea participanților la proces;
b. fără citarea participanţilor la proces;
c. doar cu citarea reprezentanților părților.

387.

Procurorul poate depune cererea de chemare în judecată:
a. pentru compensarea prejudiciului cauzat autorităților publice prin
infracțiune;
b. pentru apărarea tuturor intereselor statului;
c. pentru apărarea intereselor minorilor și ale persoanelor cu dizabilități.

388.
Împuternicirea de a majora sau reduce cuantumul pretenţiilor din
acțiune:
a. trebuie specificată în mandatul avocatului sub sancțiunea nulității;
b. se prezumă chiar și dacă nu este menționată în mandatul avocatului;
c. nu poate fi transmisă prin mandat.
389.
Împuternicirea de a schimba modul de executare a hotărârii
judecătorești:
a. trebuie specificată în mandatul avocatului sub sancțiunea nulității;
b. se prezumă chiar și dacă nu este menționată în mandatul avocatului;
c. nu poate fi transmisă prin mandat.
390.

Împuternicirile de a reclama probe și de a solicita recuzări:
a. trebuie specificate în mandatul avocatului sub sancțiunea nulității;
b. se prezumă chiar și dacă nu sunt menționate în mandatul
avocatului;
c. nu pot fi transmise prin mandat.
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