TESTE GRILĂ: DREPT CIVIL 2022
1.
a.
b.

c.
2.
a.
b.
c.
3.
a.
b.
c.
4.
a.
b.
c.

Legislația civilă determină:
raporturile patrimoniale și personale nepatrimoniale dintre subiectele raporturilor juridice civile;
statutul juridic al participanţilor la circuitul civil, temeiurile apariţiei dreptului de
proprietate şi modul de exercitare a acestuia, reglementează obligaţiile contractuale şi de
altă natură, alte raporturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale dintre subiectele
raporturilor juridice civile;
temeiurile apariţiei dreptului de proprietate şi modul de exercitare a acestuia.
La interpretarea şi aplicarea legislaţiei civile se ţine cont de:
nevoia de a promova aplicarea uniformă a dispoziţiilor legale;
nevoia de a promova aplicarea uniformă a dispoziţiilor legale, buna-credinţă, precum şi
certitudinea juridică;
nota informativă care a însoțit proiectul actului normativ.
Subiectele raporturilor juridice civile sunt:
persoanele fizice și juridice, cele care au calitate de profesioniști, precum și cele carenu
au această calitate;
persoanele fizice;
persoanele fizice și juridice.
Dispozițiile legii noi privind termenele de prescripție atât extinctivă, cât șiachizitivă
(uzucapiune) se aplică:
termenului de prescripție care va curge după intrarea în vigoare a legii noi;
termenului de prescripție care a început să curgă înainte de data intrării ei în vigoare;
termenului de prescripție care a început să curgă înainte de data intrării ei
în vigoare și nu a expirat înainte de acea dată.

a.
b.
c.

Dacă prin tratatul internațional la care Republica Moldova este parte sunt stabilite alte
dispoziții decât cele prevăzute de legislația civilă, se vor aplica dispozițiile:
tratatului internațional;
Codului civil și ale Constituției Republicii Moldova;
Constituției Republicii Moldova.

6.
a.
b.
c.

Autoapărarea:
nu trebuie să depăşească limitele bunei credințe;
nu trebuie să depăşească limitele necesare înlăturării pericolului;
nu trebuie să depăşească limitele prejudiciului cauzat.

7.
a.
b.
c.

Capacitatea deplină de exercițiu a persoanei fizice începe la data când:
împlinește vârsta de 16 ani, este căsătorită și are copii;
devine majoră, adică la împlinirea vârstei de 18 ani.
împlinește vârsta de 16 ani.

8.
a.
b.

Nu constituie o încălcare a dreptului la viaţa privată atingerile care sunt permise:
de Constituția Republicii Moldova;
de lege sau de tratatele internaţionale privitoare la drepturile omului la care
Republica Moldova este parte;
de Codul civil.

5.

c.

9.
a.
b.
c.

Tutela se instituie asupra minorilor în vârstă:
de până la 16 ani;
de până la 12 ani;
de până la 14 ani.

10. După instituirea tutelei, persoana ocrotită:
a. poate să întocmească sau să modifice de sine stătător un testament doar cu acordul
autorității tutelare;
b. poate să întocmească sau să modifice de sine stătător un testament doar cu
autorizarea consiliului de familie sau, în absența acestuia, a autorității tutelare;
c. nu poate să întocmească sau să modifice de sine stătător un testament.
11. Persoana fizică poate fi declarată dispărută fără veste, dacă lipsește de la domiciliu și
a trecut cel puțin:
a. șase luni din ziua primirii ultimelor știri despre locul aflării ei;
b. doi ani din ziua primirii ultimelor știri despre locul aflării ei;
c. un an din ziua primirii ultimelor știri despre locul aflării ei.
12.
a.
b.
c.

Măsura de ocrotire judiciară poate fi instituită:
în privința unei persoane cu capacitate limitată de exercițiu;
în privința unei persoane cu capacitate deplină de exercițiu, dacă circumstanțele cauzei ocer;
în privința unei persoane cu capacitate deplină de exercițiu.

13.
a.
b.
c.

Persoana în privința căreia a fost instituită măsura de ocrotire judiciară sub forma curatelei:
nu poate încheia un mandat de ocrotire în viitor, cu acordul curatorului;
poate încheia un mandat de ocrotire în viitor, cu acordul curatorului;
poate încheia un mandat de ocrotire în viitor, fără acordul curatorului.

14.
a.
b.
c.

Mandatul de ocrotire în viitor se consideră acordat pe un termen:
nedeterminat;
de 5 ani;
de 3 ani.

15. Instanța de judecată stabilește termenul pentru care se instituie măsura de ocrotirejudiciară,
sub forma curatelei sau tutelei:
a. care poate fi de maximum 5 ani;
b. care poate fi de maximum 3 ani;
c. care poate fi de minimum 5 ani.
16. Supravegherea generală a măsurilor de ocrotire, conform competenţei prevăzută de lege, se
exercită de:
a. instanţa de judecată;
b. autoritatea tutelară;
c. instanţa de judecată şi autoritatea tutelară.
17. În cazul în care persoana este declarată dispărută fără de veste, administrarea permanentă a
patrimoniului se va realiza de un:
a. administrator al patrimoniului numit de către notar;
b. administrator al patrimoniului numit de către instanța de judecată;
c. administrator al patrimoniului numit de către autoritatea publică locală.
18.
a.
b.
c.

Curatela se instituie asupra minorilor:
cu vârstă cuprinsă între 14 şi 18 ani;
în vârstă de până la 14 ani;
cu vârstă cuprinsă între 14 şi 16 ani.

19.
a.
b.
c.

Actul juridic prin care se acordă mandatul de ocrotire în viitor se încheie:
în formă autentică, sub sancțiunea nulității absolute;
în formă scrisă, sub sancțiunea nulității relative sau în formă autentică.
în formă scrisă, sub sancțiunea nulității absolute sau în formă autentică.

20. Faptele tutorelui, ale tutorelui supleant şi ale tutorelui special, precum şi cele ale curatorului, ale
curatorului supleant şi ale curatorului special, care prejudiciază interesele minorului pot fi
contestate sau denunţate:
a. în instanța de judecată;
b. la autoritatea tutelară;
c. la autoritatea tutelară și în instanța de judecată.
21. Tutorele iniţiază, în prezenţa tutorelui supleant, dacă acesta a fost desemnat, inventarierea
bunurilor persoanei ocrotite:
a. în termen de 3 luni de la instituirea tutelei;
b. în termen de 10 zile de la instituirea tutelei;
c. în termen de 1 lună de la instituirea tutelei.
22.
a.
b.
c.

Persoana poate fi declarată decedată:
prin decizia autorității tutelare, confirmată de instanța de judecată;
prin hotărâre a instanţei de judecată;
printr-un act notarial.

23.
a.
b.
c.

Persoana juridică răspunde pentru obligațiile sale:
cu toate bunurile arătate în actul de constituire și/sau statut;
cu tot patrimoniul ce îi aparține;
în limita sumei indicate în actul de constituire și/sau statut.

24. Administratorul trebuie să acţioneze în conformitate cu:
a. dispoziţiile actului de constituire a persoanei juridice şi ale hotărârilor organelor cărora
acesta se subordonează;
b. dispozițiile legale;
c. dispoziţiile actului de constituire a persoanei juridice.
25. Dacă administratorul persoanei juridice are un interes direct sau indirect într-un act juridic sau o
operaţiune care se propune persoanei juridice, el este obligat:
a. să delege unei alte persoane împuternicirile sale de a negocia și de a lua decizia referitoare la
actul juridic sau operațiunea care se propune persoanei juridice;
b. să se abțină de la luarea deciziei referitoare la actul juridic sau operațiunea care se propune
persoanei juridice;
c. să declare în prealabil natura şi măsura acelui interes în modul determinat în actul de
constituire şi în lege.
26.
a.
b.
c.

Administratorul poate fi eliberat din funcţie:
prin hotărâre a organului competent al persoanei juridice;
prin hotărârea instanței de judecată;
prin hotărâre a organului competent al persoanei juridice, confirmată de instanța de judecată.

27.
a.
b.
c.

Persoana juridică se reorganizează prin:
fuziune (contopire și absorbție) și dezmembrare (divizare și separare);
fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (divizare și separare) sau transformare;
fuziune (contopire și absorbție), dezmembrare (separare) sau transformare.

28.
a.
b.
c.

Instanţa de judecată poate să redeschidă procedura lichidării persoanei juridice:
la cererea oricărei persoane interesate;
la cererea lichidatorului;
la cererea debitorului.

29.
a.
b.
c.

Asociații societății în nume colectiv poartă răspundere:
doar în cazurile și limitele prevăzute de lege;
subsidiară solidară, doar dacă acest fapt este prevăzut în actul de constituire;
subsidiară solidară, cu tot patrimoniul lor pentru obligațiile societății.

30. Persoana care devine comanditar al unei societăți existente poartă riscul pierderilor:
a. în limita stabilită în actul de constituire și pentru obligațiile născute după momentul
dobândirii calității de asociat;
b. în limita participațiunii sale și pentru obligațiile născute după momentul dobândirii
calității de asociat;
c. în limita participațiunii sale și pentru obligațiile născute până la momentuldobândirii
calității de asociat.
31. Membrii asociației:
a. nu răspund pentru obligațiile asociației, iar aceasta nu răspunde pentru obligațiile
membrilor săi;
b. nu răspund pentru obligaţiile asociației, cu excepția cazurilor prevăzute de lege;
c. poartă răspundere solidară nelimitată pentru obligaţiile acesteia cu întreg patrimoniul lor, cu
excepţia bunurilor care, potrivit Codului de procedură civilă, nu fac obiectul urmăririi.
32. Instituția publică este persoană juridică de drept public care se constituie:
a. în baza unui act emis de autoritatea publică și care este finanțată integral de la bugetul
acesteia din urmă;
b. în baza unui act emis de autoritatea publică și care este finanțată, integral sau parțial, de
la bugetul acesteia din urmă;
c. în baza actului de constituire, dar care este finanțată, integral sau parțial, de la bugetul
acesteia din urmă.
33.
a.
b.
c.

În cazul în care asociatul nu a vărsat în termen aportul:
toți asociații în comun au dreptul să-i ceară în scris aceasta;
cel puțin 2/3 din numărul asociaților au dreptul să-i ceară în scris aceasta;
oricare asociat are dreptul să-i ceară în scris aceasta.

34.
a.
b.
c.

Conducerea societății în nume colectiv se exercită:
prin acordul tuturor asociaților;
prin acordul a cel puțin doi asociați;
de asociatul majoritar.

35.
a.
b.
c.

Participaţiunea comanditarului poate fi înstrăinată unor terţi şi poate trece succesorilor:
cu acordul asociaților;
fără acordul asociaţilor;
fără acordul asociaţilor, dacă actul de constituire nu prevede altfel.

36. În cazul reorganizării societății în comandită în societate pe acțiuni, în societate cu
răspundere limitată sau în cooperativă:
a. comanditații continuă, în termen de 3 ani, să răspundă solidar și nelimitat pentru
obligațiile născute până la reorganizare;
b. comanditații nu răspund solidar și nelimitat pentru obligațiile născute până la reorganizare;
c. comanditații continuă, în termen de 6 luni, să răspundă solidar și nelimitat pentruobligațiile
născute până la reorganizare.

37.
a.
b.
c.

Calitatea de membru de cooperativă o poate avea:
persoana fizică de la vârsta de 18 ani;
persoana fizică de la vârsta de 18 ani şi persoana juridică;
persoana fizică de la vârsta de 16 ani şi persoana juridică.

38. Hotărârile adunării generale a asociaţilor privind transformarea societăţii cu răspundere limitată
într-o altă formă în care asociaţii poartă răspundere nelimitată se adoptă:
a. cu votul unanim al tuturor asociaţilor societăţii cu răspundere limitată;
b. cu cel puţin trei pătrimi din voturile tuturor asociaţilor societăţii, dacă statutul acesteia nu
prevede un număr mai mare de voturi;
c. cu majoritatea voturilor tuturor asociaţilor societăţii cu răspundere limitată.
39. Actul care are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu drepturi reale
limitate:
a. este un act juridic de administrare;
b. este un act juridic cu titlu oneros;
c. este un act juridic de dispoziţie.
40. Dacă una dintre părți a executat total sau parțial actul juridic pentru care se cere forma
autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială:
a. instanța va obliga partea de rea-credință să se prezinte la notar;
b. instanța poate declara contractul valabil, dacă el nu conține elemente care contravin
legii;
c. instanța va sancționa partea care refuză să se prezinte la notar.
41. Persoana nu poate contesta existența consimțământului doar pe motiv că el a fost
transmis printr-un mijloc electronic:
a. dacă părțile, în mod verbal, au stabilit că urmează a fi încheiat actul juridic prin
utilizarea mijloacelor electronice;
b. dacă ea a fost notificată anterior că urmează a fi utilizat anume acel mijloc electronic
pentru încheierea actului juridic;
c. dacă ea a acceptat utilizarea acelui mijloc electronic printr-un act juridic încheiat
anterior.
42.
a.
b.
c.

Nerespectarea formei scrise a actului juridic:
atrage nulitatea absolută a actului juridic;
atrage ineficiența actului juridic;
decade părţile din dreptul de a cere, în caz de litigiu, proba cu martori pentru dovedirea
actului juridic.

43. Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată:
a. prin confirmare de către părțile actului lovit de nulitate sau de către succesorii
acestuia;
b. prin executare a obligațiilor de către părți;
c. cu excepția cazului când părțile contractate nu au cunoscut cauza nulității.
44. În cazul constatării nulității absolute a actului juridic, instanța de judecată:
a. este obligată să se pronunțe asupra efectelor nulității actului juridic;
b. este obligată să se pronunțe asupra efectelor nulității actului juridic, dacă a constatat nulitatea
absolută din oficiu;
c. nu poate pronunța din oficiu efectele nulității, chiar dacă a constatat nulitatea absolută din
oficiu.

45.
a.
b.
c.

Nulitatea relativă poate fi acoperită de către părți:
prin voința expresă a persoanei în al cărei interes este stabilită nulitatea;
prin voința persoanei, întocmită în formă scrisă sau autentică.
prin voința expresă sau tacită a persoanei în al cărei interes este stabilită nulitatea.

46. Nulitatea actului juridic multilateral în privința uneia dintre părți atrage nulitatea sa și în
privința celorlalte părți, dacă:
a. există temeiuri de nulitate și față de celelalte părți contractante;
b. din cauza lipsei acelei părți, nu poate fi atins scopul pentru care celelalte părți au
încheiat actul juridic;
c. celelalte părți contractante și-au exprimat acordul cu privire la nulitate.
47. Este ineficient actul juridic:
a. care a fost încheiat de către părți cu intenția de a ascunde un alt act juridic.
b. care, conform legii, fără a fi nul sau anulabil, nu produce, total sau parțial,
efectele sale juridice;
c. în care nu este indicat bunul.
48. Actul juridic a cărui încheiere a fost determinată de comportamentul dolosiv sau viclean al
uneia din părți poate fi declarat nul de instanța de judecată:
a. chiar și în cazul în care autorul dolului invocă faptul că cealaltă parte și-a executatobligația
corelativă;
b. chiar și în cazul în care autorul dolului estima că actul juridic este avantajos pentru
cealaltă parte;
c. chiar și în cazul în care cealaltă parte recunoaște ca fiind valabil actul juridic încheiat.
49.
a.
b.
c.

Nulitatea actului juridic încheiat prin violență poate fi invocată:
în termen de 6 luni de la data când a încetat violența;
în termen de 3 ani de la data când a încetat violența;
în termen de 10 ani, în cazul bunurilor imobile.

50. La declararea nulității pentru viciu de consimțământ a actului juridic încheiat dereprezentant
se are în vedere:
a. doar consimțământul reprezentatului;
b. doar consimțământul reprezentantului;
c. doar consimțământul reprezentantului, cu excepția cazului când reprezentatul confirmăactul
juridic încheiat de reprezentant.
51.
a.
b.
c.

Procura eliberată pentru încheierea de acte juridice în formă autentică:
trebuie să fie în formă scrisă sau în formă autentică;
trebuie să fie autentificată notarial;
poate fi în formă scrisă, dacă părțile au convenit astfel.

52.
a.
b.
c.

Este nulă procura:
în care nu este indicată data întocmirii;
în care nu este indicat termenul valabilității;
dacă nu este autentificată notarial.

53. Reprezentantul care a acționat fără împuterniciri:
a. este obligat, la alegerea celeilalte părţi, să execute actul juridic sau să repare
prejudiciul cauzat, dacă reprezentatul refuză să ratifice actul juridic;
b. este obligat să repare prejudiciul cauzat;
c. este exonerat de răspundere.

54.
a.
b.
c.

Dacă termenul valabilității nu este indicat în procură:
ea este valabilă timp de 3 ani de la data întocmirii;
ea este nulă;
ea este valabilă timp de 1 an de la data întocmirii.

55. Acțiunile privind repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în
termen rezonabil a cauzelor sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârilor
judecătorești:
a. se prescriu în termen de 3 ani;
b. se prescriu în termen de 6 luni;
c. sunt imprescriptibile.
56.
a.
b.
c.

Prescripția dreptului la acțiune în ajustarea contractului începe să curgă de la data:
când persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului;
intentării acțiunii în judecată;
în care debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască survenirea schimbării excepționale
a circumstanțelor.

57.
a.
b.
c.

După expirarea termenului de prescripție extinctivă:
nu se poate de înaintat o acțiune civilă în instanța de judecată;
debitorul poate refuza executarea obligației;
obligația se stinge și debitorul este liberat de obligație.

58.
a.
b.
c.

Durata maximă a termenului de prescripție extinctivă:
nu poate depăși durata maximă de 3 ani de la data încălcării dreptului;
nu poate depăși durata maximă de 30 de ani de la data încălcării dreptului;
nu poate depăși durata maximă de 10 ani de la data încălcării dreptului.

59. Curgerea termenului de prescripție extinctivă se suspendă, dacă:
a. se înaintează în modul stabilit o cerere de admitere a creanței în cadrul procesului de
insolvabilitate;
b. creditorul și debitorul negociază cu privire la medierea în privința dreptului sau a
circumstanțelor;
c. debitorul achită o parte a dobânzilor sau a penalităților.
60. Dacă instanța de judecată a restituit cererea, a scos cererea de pe rol sau a anulat ordonanța
judecătorească, cursul prescripției extinctive care a început până la intentarea acțiunii:
a. continuă fără întrerupere;
b. se întrerupe;
c. curge în condițiile stabilite de către instanță.
61.
a.
b.
c.

Se prescriu în termen de 6 luni:
acțiunile privind încasarea penalității;
acțiunile întemeiate pe viciul bunului vândut;
acțiunile privind repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la judecarea în
termen rezonabil a cauzelor sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărârilor
judecătorești.

62.
a.
b.
c.

Persoana care a executat obligația după expirarea termenului de prescripție extinctivă:
nu are dreptul să ceară restituirea celor executate;
are dreptul să ceară restituirea celor executate;
are dreptul să ceară restituirea celor executate, dacă demonstrează că nu cunoștea
faptul expirării termenului de prescripție.

63. Cesiunea creanței sau preluarea datoriei fără acordul vechiului debitor:
a. nu afectează cursul prescripției extinctive, până la momentul în care vechiul debitor a primit
notificare privind cesiunea de creanță sau preluarea datoriei;
b. nu afectează cursul prescripției extinctive;
c. afectează cursul prescripției extinctive.
64.
a.
b.
c.

Prescrierea unui drept garantat prin gaj:
nu împiedică pe cel îndreptățit să ceară satisfacerea din bunul grevat;
duce la stingerea gajului;
nu împiedică pe cel îndreptățit să ceară satisfacerea din bunul grevat, dacă sunt întrunite
cumulativ condițiile stabilite de Codul civil.

65. Simulația este absolută atunci când:
a. părțile încheie contractul cu intenția ca el aparent să producă efecte juridice diferite de efectele
dorite cu adevărat de către părți;
b. părțile încheie contractul fără intenția de a produce efecte juridice;
c. încheierea contractului a fost determinată de comportamentul dolosiv sau viclean al
uneia din părţi.
66.
a.
b.
c.

Termenul de exercitare a acțiunii în rectificare:
se prescrie în termen de 3 ani;
se prescrie în termen de 30 de ani;
este imprescriptibil.

67. Clauza prin care se stabilește un termen de decădere ce ar face excesiv de dificilă
exercitarea dreptului subiectiv de către consumator sau încheierea actului juridic de către
acesta:
a. este lovită de nulitate absolută;
b. este lovită de nulitate relativă;
c. este lovită de nulitate absolută, cu excepția cazului în care părțile și-au exprimat să
confirme clauza dată.
68. În orice raporturi juridice, dacă formalitatea de publicitate nu a fost realizată, iar aceasta
nu era prevăzută de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau
raporturile juridice supuse publicității:
a. sunt opozabile terților, afară de cazul în care se dovedește că aceștia nu au avut posibilitate
să cunoască în alt mod;
b. sunt opozabile terților, în cazul în care titularul dreptului îi comunică;
c. sunt inopozabile terților, afară de cazul în care se dovedește că aceștia le-au cunoscut
pe altă cale.
69. În orice raporturi juridice, oricare renunțare sau restrângere a dreptului de a îndeplini o
formalitate de publicitate, precum și oricare clauză penală sau altă sancțiune stipulată pentru
a împiedica exercitarea acestui drept:
a. sunt lovite de nulitate parțială, cu excepția cazului în care părțile și-au exprimat să
confirme clauza dată;
b. sunt lovite de nulitate absolută;
c. sunt lovite de nulitate relativă.
70. Consultarea registrelor de publicitate privitoare la un drept, act, fapt sau o anumită situație
juridică o poate realiza:
a. orice persoană, chiar fără a justifica un interes;
b. proprietarul bunului;
c. orice persoană, doar în condiția justificării unui interes.

71. Modificarea mențiunilor din registrul bunurilor imobile privitoare la descrierea, destinația sau
suprafața bunului, în condițiile legii:
a. poate avea loc la cererea oricărei persoane, chiar fără a justifica un interes;
b. poate avea loc la cererea proprietarul bunului imobil înregistrat în registrul bunurilor
imobile;
c. poate avea loc prin hotărârea instanței de judecată.
72. Dacă legea nu prevede altfel, înregistrarea în registrul bunurilor imobile produce efecte:
a. de la data expedierii de către solicitant a cererii în adresa organului cadastral teritorial,
ținându-se cont de data, ora și minutul depunerii;
b. de la data depunerii cererii la organul cadastral teritorial, ținându-se cont de data,ora
și minutul depunerii;
c. de la data înregistrării dreptului în Registrul bunurilor imobile.
73.
a.
b.
c.

Posesia este nemijlocită, dacă:
stăpânirea de fapt este exercitată de către posesor personal sau prin prepusul său;
stăpânirea de fapt este exercitată prin intermediul posesorului de drept limitat;
stăpânirea de fapt este exercitată prin intermediul titularului unui drept real limitat.

74. Posesor sub nume de proprietar este persoana care:
a. exercită posesia asupra bunului în calitate de titular al unui drept real limitat, în
calitate de locatar, comodatar sau coproprietar;
b. exercită posesia asupra bunului în calitate de antreprenor, transportator, depozitar;
c. exercită posesia asupra bunului cu intenția de a se comporta cu el ca un proprietar.
75.
a.
b.
c.

Apărarea posesiei pe calea acțiunii în reintegrare are loc:
în termen de 1 an, sub sancțiunea decăderii;
în termen de 3 ani;
în termen de 10 ani, în cazul bunurilor imobile.

76.
a.
b.
c.

Posesiunea încetează:
dacă posesorul se află în imposibilitatea temporară de a exercita stăpânirea de fapt a bunului;
dacă posesorul pierde temporar stăpânirea de fapt asupra bunului;
dacă posesorul a renunţat definitiv şi expres la stăpânirea de fapt a bunului sau pierde în
alt mod stăpânirea de fapt asupra lui.

77. Posesorul sub nume de proprietar dobândește dreptul de proprietate prin posesia bunului
mobil:
a. timp de 5 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu gratuit și, pe toată durata
posesiei, a posedat cu bună credință;
b. timp de 5 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu oneros și, pe toată durata posesiei, a
posedat cu bună credință;
c. timp de 10 ani, dacă posesorul a dobândit bunul cu titlu gratuit și, pe toată durata
posesiei, a posedat cu bună credință.
78. Schimbarea proprietarului:
a. are ca efect stingerea drepturilor terţilor asupra bunului;
b. nu afectează drepturile terţilor asupra bunului, dobândite cu bună-credinţă anterior
transmiterii dreptului de proprietate;
c. afectează drepturile terţilor asupra bunului.

79. Persoana al cărei bun a fost rechiziţionat:
a. poate cere restituirea lui, dacă, după încetarea situaţiei excepţionale, acesta s-a păstrat în
natură;
b. poate cere repararea prejudiciului cauzat;
c. poate cere restituirea lui după încetarea situaţiei excepţionale.
80. Proprietarul terenului poate să taie şi să-şi oprească rădăcinile de la arborii şi de la arbuştii:
a. care au pătruns la el de pe terenul vecin;
b. care au pătruns la el de pe terenul vecin, în cazul în care rădăcinile împiedică folosirea
terenului său;
c. care cresc pe terenul vecinului.
81.
a.
b.
c.

Dreptul de uzufruct este un drept:
real, inalienabil, limitat în timp;
personal, transmisibil, real;
real, inalienabil, nelimitat în timp.

82.
a.
b.
c.

Uzufructul se instituie cel mult până la:
decesul persoanei fizice, dar nu mai mult de o perioadă de 99 de ani;
decesul persoanei fizice sau până la lichidarea persoanei juridice;
decesul persoanei fizice sau la lichidarea persoanei juridice, dacă un termen maiscurt
nu este stabilit prin lege sau prin act juridic.

83. Uzufructuarul poate intenta acțiune confesorie:
a. împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului de uzufruct;
b. împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului de uzufruct, cu
excepția nudului proprietar;
c. împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului de uzufruct, chiar și
față de nudul proprietar.
84.
a.
b.
c.

Servitutea poate fi constituită:
doar prin acte juridice;
doar prin acte juridice și prin uzucapiune;
prin destinația stabilită de proprietar, prin acte juridice ori prin uzucapiune.

85. Sarcina care grevează un imobil (imobilul aservit) pentru uzul sau utilitatea imobilului
unui alt proprietar (imobilul dominant) reprezintă:
a. servitute;
b. superficie;
c. uzufruct.
86. Dreptul de uz și de abitație:
a. poate fi cedat, dacă nu a fost stabilit altfel;
b. poate fi cedat doar în cazul în care nudul proprietar și-a exprimat acordul privind dareaîn
chirie sau arendă a bunului imobil;
c. nu poate fi cedat.
87.
a.
b.
c.

Dreptul de superficie este opozabil terţilor:
din momentul autentificării notariale a actului juridic;
din momentul înregistrării în registrul bunurilor imobile;
din momentul încheierii actului juridic.

88. Dacă superficiarul nu a ridicat construcția în termenul specificat în actul juridic privind
instituirea superficiei sau dacă încalcă obligația privind conservarea construcției, proprietarul
terenului are dreptul:
a. să ceară stingerea dreptului de superficie;
b. să ceară ridicarea sau conservarea construcției;
c. să solicite repararea prejudiciului cauzat.
89.
a.
b.
c.

Obligațiile se pot naște din:
contracte, delicte și orice alte acte sau fapte susceptibile de a le produce în condițiile legii;
contracte, delicte și orice alte acte sau fapte nesusceptibile de a le produce în condițiile legii;
contracte, delicte, acte sau fapte susceptibile de a le produce în condițiile legii.

90. Debitorul unei obligații de mijloace:
a. este ținut să atingă rezultatul promis;
b. este ținut să manifeste, la executarea prestației sale, prudența și diligența unei persoane
rezonabile de aceeași calitate, pusă în aceleași circumstanțe;
c. este ținut să manifeste, la executarea prestației sale, diligența necesară.
91. Obligația este prezumată divizibilă de drept, dacă:
a. nu este stipulat expres că este divizibilă sau dacă obiectul obligației este indivizibilprin
natura sa;
b. este stipulat expres că este divizibilă sau dacă obiectul obligației este divizibil prin naturasa;
c. nu este stipulat expres că este indivizibilă sau dacă obiectul obligației nu este indivizibil
prin natura sa.
92.
a.
b.
c.

Întârzierea creditorului faţă de unul dintre debitorii solidari:
are efecte şi faţă de ceilalţi debitori solidari;
nu are efecte şi faţă de ceilalţi debitori solidari;
are efecte şi faţă de ceilalţi debitori solidari, doar în condițiile stabilite de Codul civil.

93. În cazul în care imposibilitatea executării prestației se datorează vinovăției debitorului,
creditorul are dreptul să ceară:
a. executarea în natură a prestației rămase;
b. repararea prejudiciului adus prin neexecutarea prestației a cărei executare a devenitimposibilă;
c. fie executarea în natură a prestației rămase, fie repararea prejudiciului adusprin
neexecutarea prestației a cărei executare a devenit imposibilă.
94. Obligația este de alternativă în cazul în care are drept obiect:
a. o singură prestație principală al cărei debitor poate fi eliberat prin executarea unei
alte prestații;
b. două sau mai multe prestaţii principale, dintre care executarea uneia eliberează
integral debitorul;
c. una sau mai multe prestații principale, dintre care executarea uneia eliberează
integral debitorul.
95.
a.
b.
c.

Cesiunea de creanță trebuie să fie încheiată:
în formă scrisă;
în formă autentică;
în forma cerută pentru actul juridic în al cărui temei s-a născut creanța cesionată.

96. În cazul în care termenul de executare a obligației nu este determinat și nici nu rezultă din
natura acesteia, debitorul este îndreptățit să o execute:
a. doar la cererea creditorului;
b. doar în termen de 7 zile de la cererea creditorului;
c. oricând.
97. Creditorul poate pretinde executarea imediată a obligaţiei:
a. în cazul în care termenul de executare a obligaţiei este determinat;
b. în cazul în care debitorul se află în incapacitate de plată sau a redus garanţiile convenite
anterior, sau, în genere, nu le-a putut prezenta, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
c. în cazul în care debitorul se află în incapacitate de plată.
98.
a.
b.
c.

Creditorul poate înainta acțiunea revocatorie:
doar dacă creanța sa este exigibilă;
chiar dacă creanța sa încă nu este exigibilă;
doar dacă creanța sa este certă, lichidă și exigibilă.

99. Dacă creditorul face debitorului o notificare referitoare la faptul neexecutării obligației
sau la faptul că el prevede o asemenea neexecutare și notificarea este expediată ori
făcută corect, atunci:
a. întârzierea sau inexactitatea în procesul de transmitere a notificării sau faptul că ea nu a
parvenit nu o împiedică să producă efecte;
b. întârzierea sau inexactitatea în procesul de transmitere a notificării se consideră ca lipsa
notificării debitorului;
c. nerecepționarea notificării de către debitor nu o împiedică să producă efecte.
100. În cazul în care un profesionist nu poate executa obligațiile rezultate dintr-un contract încheiat
cu un consumator prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță:
a. este obligat să restituie în termen nu mai mare de 14 de zile sumele plătite de către consumator;
b. este obligat să informeze imediat consumatorul și să restituie, fără întârziere nejustificată
și, în orice caz, în termen nu mai mare de 30 de zile, sumele plătite de către consumator;
c. este obligat să notifice consumatorul.
101. Pentru neexecutarea obligației, dobânda, dobânda de întârziere sau, după caz, penalitatea se
calculează:
a. numai asupra obligației pecuniare;
b. numai asupra obligației de a da sau a face;
c. numai asupra sumei de bază a obligației pecuniare (capitalului).
102. Pentru neexecutarea obligației, instanța de judecată poate dispune reducerea penalității
disproporționat de mari, în cazuri excepționale, luându-se în considerare toate
împrejurările:
a. numai la cererea debitorului;
b. din oficiu sau la cererea debitorului;
c. numai dacă se probează că, la încheierea contractului, creditorul a acționat cu rea-credință.
103. Dreptul la rezoluțiune se exercită de către partea îndreptățită:
a. prin declarație scrisă notificată celeilalte părți contractante;
b. prin declarație care trebuie să îmbrace forma actului juridic,
contractante;
c. printr-un aviz publicat în Monitorul Oficial.

notificată celeilalte părți

104. Dacă pentru neexecutarea obligației garantate răspunde partea care a primit arvuna:
a. ea este obligată să plătească celeilalte părți dublul arvunei după rezoluțiunea contractului;
b. ea este obligată să restituie celeilalte părți arvuna achitată;
c. aceasta își păstrează arvuna după rezoluțiunea contractului.
105. Stingerea obligației principale prin novație:

a.
b.
c.

duce la încetarea fidejusiunii, gajului şi altor drepturi accesorii, în măsura în care subzistă interese
justificate ale terţilor;
stinge și obligațiile accesorii dacă părțile nu au stipulat expres altfel;
nu stinge și obligațiile accesorii dacă părțile nu au stipulat expres altfel.

106. La cererea creditorului care invocă un interes justificat, compensarea poate fi pronunțată de
către instanța de judecată:
a. doar dacă ambele creanțe sunt certe, lichide și exigibile;
b. chiar dacă una dintre creanțe nu este certă și exigibilă, însă debitorul își exprimă
acordul cu privire la consemnare;
c. chiar dacă una dintre creanțe, deși este certă, încă nu este lichidă sau exigibilă.
107. În cazul întrunirii de către aceeași persoană a calității de fidejusor și de creditor sau de
fidejusor și de debitor:
a. obligația principală nu se stinge;
b. obligația principală se stinge;
c. obligația principală se stinge, dacă din lege sau natura obligației scadente nu rezultă altfel.
108. În cazul în care creanțele supuse compensării nu sunt echivalente:
a. se stinge doar creanța certă, lichidă și exigibilă;
b. se stinge doar creanța acoperită integral;
c. se sting ambele creanțe.
109. Garanțiile personale pot fi:
a. doar accesorii (fidejusiunea);
b. doar autonome;
c. accesorii (fidejusiunea) sau autonome.
110. Se prezumă că este o fidejusiune:
a. angajamentul de a plăti obligația garantată de o altă persoană;
b. angajamentul de a executa orice altă prestație garantată de o altă persoană;
c. orice angajament de a plăti sau a executa ori de a despăgubi creditorul cu scopul de a
garanta obligația datorată de o altă persoană.
111. Contractul sau actul juridic unilateral prin care se asumă o garanție personalătrebuie
să fie încheiat:
a. doar în formă autentică, sub sancțiunea nulității;
b. în scris, sub sancțiunea nulității;
c. verbal, în prezența a doi martori.
112. Garanția personală:
a. se stinge prin decesul garantului;
b. nu se stinge prin decesul garantului;
c. se transmite moștenitorilor.
113. Prin fidejusiune:
a. se poate garanta obligația și altui fidejusor;
b. nu se poate garanta obligația altui fidejusor;
c. se poate garanta obligația doar cu acordul debitorului.

114. Dreptul creditorului de a primi executarea de la garant:
a. nu poate fi cesionat;
b. poate fi cesionat sau transmis în alt mod;
c. poate fi cesionat numai cu acordul debitorului.
115. Fidejusorul care și-a asumat o fidejusiune care se limitează la obligațiile născute sau
devenite scadente în interiorul termenului-limită stipulat are dreptul:
a. după expirarea a 3 ani de la data asumării, să limiteze efectele acesteia printr-un
preaviz de cel puțin 3 luni adresat creditorului;
b. după expirarea a 2 ani de la data asumării, să limiteze efectele acesteia printr-un preavizde
cel puțin o lună, adresat creditorului;
c. după expirarea unui an de la data asumării, să limiteze efectele acesteia printr-unpreaviz de
cel puțin 3 luni, adresat creditorului.
116. În contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul:
a. este obligat să remită, concomitent cu predarea bunului, documentele referitoare la bun;
b. nu este obligat să remită documentele referitoare la bun;
c. este obligat să remită, concomitent cu predarea bunului, documentele referitoare la bun,
dacă în contractul de vânzare-cumpărare nu este prevăzut altfel.
117. Dacă prețul nu este indicat direct în contractul de vânzare-cumpărare, părțile:
a. pot conveni asupra modului de determinare a lui;
b. nu pot conveni asupra modului de determinare a lui;
c. indicarea prețului în contractul de vânzare-cumpărare este obligatorie.
118. Cheltuielile de primire și transportare a bunului mobil, din locul încheierii contractului de
vânzare-cumpărare în alt loc, sunt puse în sarcina:
a. cumpărătorului;
b. vânzătorului;
c. cumpărătorului, dacă în contract nu este prevăzut altfel.
119. În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a unui bun mobil trebuie autentificat sau
dreptul de proprietate dobândit prin contract este supus, conform legii, înregistrării într-un
registru de publicitate:
a. cumpărătorul suportă costul autentificării notariale al înregistrării în registrul
de publicitate respectiv și al transferului proprietății;
b. vânzătorul suportă toate cheltuielile autentificării notariale, ale înregistrării în registrul de
publicitate respectiv și ale transferului proprietății;
c. părțile contractului de vânzare-cumpărare a unui bun mobil suportă cheltuielile în părțiegale.
120. Instanța de judecată este obligată să invoce nulitatea de protecție din oficiu:
a. în cazul în care partea care nu a propus clauza abuzivă este un consumator;
b. în cazul în care contractul conține o clauză abuzivă;
c. în cazul în care parte care a propus clauza abuzivă este un consumator.
121. Termenul de revocare începe să curgă:
a. din data întocmirii actului de predare primire a bunului;
b. exclusiv din ziua încheierii contractului;
c. din ziua încheierii contractului sau antecontractului sau din ziua în care consumatorul intră
în posesia exemplarului contractului sau a antecontractului dacă aceasta este ulterioară
datei încheierii actelor.

122. Se consideră că întreprinderea este predată către cumpărător:

a.
b.
c.

la data semnării contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii în calitate de complex
patrimonial unic;
în momentul semnării actului de predare de către ambele părţi;
în momentul autentificării contractului de vânzare-cumpărare a întreprinderii de către notar.

123. În cazul în care contractul de vânzare-cumpărare a unui bun mobil trebuie autentificat sau
dreptul de proprietate dobândit prin contract este supus, conform legii, înregistrării într-un
registru de publicitate:
a. cumpărătorul suportă costul autentificării notariale al înregistrării în registrul
de publicitate respectiv și al transferului proprietății;
b. vânzătorul suportă toate cheltuielile autentificării notariale, ale înregistrării în registrul de
publicitate respectiv și al transferului proprietății;
c. părțile contractului de vânzare-cumpărare a unui bun mobil suportă cheltuielile în părți
egale.
124. Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului este transferat cumpărătorului în
momentul în care:
a. vânzătorul și-a exercitat obligațiile contractuale privind punerea bunului ladispoziția
cumpărătorului, dacă contractul nu prevede altfel;
b. este încheiat contractul de vânzare-cumpărare a bunului;
c. nu se transferă cumpărătorului nici într-un caz.
125. Cumpărătorul poate cere înlocuirea bunului viciat:
a. în termen de 1 an;
b. doar atât timp cât are dreptul la rezoluțiune;
c. oricând.
126. Dacă, în cazul contractului de vânzare-cumpărare a bunului pentru consum, consumatorul a
exercitat față de vânzător drepturile sale rezultate din existența unui viciu material sau
drepturile acordate de garanția comercială rezultate din existența unei defecțiuni:
a. vânzătorul are dreptul la repararea prejudiciului de la profesionistul de la care a
cumpărat bunul;
b. vânzătorul nu are dreptul la despăgubire;
c. despăgubirile se împart între profesionist și vânzător.
127. Dacă în contractul de vânzare-cumpărare vânzătorul și-a rezervat dreptul de
răscumpărare, aceasta se face:
a. prin declarația autentificată de notar;
b. prin declarația vânzătorului față de cumpărător că va exercita dreptul la
răscumpărare;
c. prin depunerea declarației la Agenția Servicii Publice.
128. Dacă în contractul de înstrăinare a bunului cu condiția întreținerii pe viață nu
este prevăzut altfel, dobânditorul este obligat să asigure beneficiarului, în special:
a. hrană, menaj, precum și folosința unei locuințe corespunzătoare;
b. hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, menaj, precum și folosința unei locuințe
corespunzătoare;
c. hrană și menaj.
129. Titularul dreptului de preemțiune:
a. poate renunța la el;
b. nu poate renunța la el;
c. nu poate renunța la el, dacă acest drept este prevăzut în contract.

130. Persoana obligată trebuie să comunice titularului de preemțiune:
a. intenția de vânzare a bunului;
b. oferta completă de vânzare a bunului;
c. să remită un exemplar al contractului.
131. Judecătorii, avocații, notarii, procurorii și executorii judecătorești:
a. pot dobândi drepturi litigioase;
b. nu pot dobândi drepturi litigioase sub sancțiunea nulității relative;
c. nu pot dobândi drepturi litigioase sub sancțiunea nulității absolute.
132. În cazul neexecutării de către dobânditor a obligației de întreținere, beneficiarul întreținerii:
a. poate cere stabilirea obligației de întreținere prin efectuarea unor plăți periodice în bani;
b. poate cere pe cale judiciară stabilirea obligației de întreținere prin efectuarea unor
plăți periodice în bani;
c. nu poate cere stabilirea obligației de întreținere prin efectuarea unor plăți periodice.
133. La decesul dobânditorului:
a. drepturile și obligațiile lui se sting;
b. drepturile și obligațiile lui trec la moștenitori;
c. drepturile și obligațiile lui trec la moștenitorii legali.
134. Dacă contractul nu prevede altfel, donatarul:
a. nu este obligat să plătească datoriile donatorului;
b. este obligat să plătească datoriile donatorului;
c. este obligat să plătească doar datoriile donatorului pe care le cunoștea.
135. Nerespectarea formei autentice:
a. nu afectează valabilitatea contractului de donație, dacă bunul donat a fost predat
donatarului;
b. afectează valabilitatea contractului de donație;
c. nu afectează valabilitatea contractului, chiar dacă bunul donat nu a fost predat donatarului.
136. Decesul donatorului după revocarea donației:
a. stinge obligația donatarului de restituire;
b. nu stinge obligația donatarului de restituire;
c. stinge obligația donatarului de restituire, dacă notificarea de revocare a donației nu este
dată în termen.
137. Renta se constituie printr-un contract cu titlu:
a. doar gratuit;
b. doar oneros;
c. gratuit sau oneros.
138. Rentei constituite cu titlu gratuit i se aplică în mod corespunzător dispozițiile legale
privitoare la:
a. donație;
b. vânzare-cumpărare;
c. comodat.
139. În cazul donației sub condiție sau cu sarcini, în limita valorii acestora, donatorul:
a. răspunde pentru viciile ascunse ca și vânzătorul;
b. nu răspunde pentru viciile ascunse;
c. nu răspunde pentru viciile ascunse ca și vânzătorul, dacă nu a știut de ele.

140. Cuantumul rentei se stabilește:
a. de instanța de judecată;
b. prin acordul părților;
c. prin lege.
141. Renta în bani se plătește în avans pentru:
a. 3 luni, dacă în contract nu este prevăzut altfel;
b. 6 luni, dacă în contract nu este prevăzut altfel;
c. 1 lună, dacă în contract nu este prevăzut altfel.
142. Dreptul la rezoluțiunea rentei, dacă, în urma neexecutării obligațiilor sau din
alte motive temeinice, continuarea acestor raporturi nu mai este posibilă, îl are:
a. numai debirentierul;
b. numai credirentierul;
c. atât debirentierul, cât și credirentierul.
143. În contractul de comodat, în cazul în care comodantul nu execută obligația de a
transmite bunul, comodatarul poate cere:
a. doar executarea obligației;
b. doar repararea prejudiciului cauzat;
c. executarea obligației și repararea prejudiciului cauzat.
144. Comodatul reprezintă un act juridic:
a. doar cu titlu oneros;
b. doar cu titlu gratuit;
c. atât cu titlu oneros, cât și cu titlu gratuit.
145. Pentru modificarea sau înrăutățirea stării bunului, dacă aceasta survine în urma
folosirii lui în conformitate cu destinația stabilită în contract, comodatarul:
a. poartă răspundere;
b. nu poartă răspundere;
c. poartă răspundere, dacă a dat bunul în folosință unui terț cu acordul comodantului.
146. Locatorul garantează contra viciului material sau juridic:
a. chiar dacă nu l-a cunoscut la încheierea contractului;
b. dacă l-a cunoscut la încheierea contractului de locațiune;
c. în orice caz.
147. Locatarul este în drept să dea bunul închiriat în locațiune sau să cesioneze locațiunea:
a. fără consimțământul locatorului;
b. numai cu consimțământul locatorului;
c. fără consimțământul locatorului, dacă s-a achitat chiria pentru toată perioada locațiunii.
148. Nerespectarea de către locator a obligației de efectuare a reparației capitale a
bunului închiriat în termenul stabilit în contract:
a. acordă locatarului dreptul să efectueze reparația capitală în contul chiriei;
b. nu acordă locatarului dreptul să efectueze reparația capitală în contul chiriei;
c. acordă locatarului dreptul să efectueze numai reparația curentă.
149. Dacă termenul comodatului nu poate fi determinat în baza scopurilor de utilizare
a bunului, comodantul este în drept să ceară restituirea bunului:
a. în orice moment;
b. peste trei luni;
c. peste șase luni.

150. În cazul locațiunii fără termen, oricare dintre părți are dreptul la rezoluțiunea
locațiunii pentru imobile cu un preaviz de:
a. 1 lună;
b. 3 luni;
c. 6 luni.
151. În cazul în care împrumutătorul nu execută obligația de a da cu împrumut,
împrumutatul poate cere:
a. doar executarea obligației;
b. doar repararea prejudiciului cauzat;
c. executarea obligației și repararea prejudiciului.
152. Dacă nu au fost stabilite dobânzi, împrumutatul:
a. are dreptul să restituie împrumutul și până la expirarea termenului;
b. nu are dreptul să restituie împrumutul până la expirarea termenului;
c. are dreptul să restituie împrumutul și până la expirarea termenului, dacă termenul
contractului depășește 3 ani.
153. Dacă în contractul de împrumut nu este stabilit nici termenul de restituire,
nici termenul de preaviz, împrumutul trebuie restituit:
a. în decursul a 30 zile de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire;
b. în decurs de 1 lună de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire;
c. în decurs de 3 luni de la data la care împrumutatul a primit cererea de restituire.
154. Pentru viciile bunului împrumutat cu dobândă, împrumutătorul poartă răspundere în
conformitate cu regulile de răspundere a:
a. comodantului;
b. vânzătorului;
c. credirentierului.
155. Contractul de arendă se încheie în formă:
a. scrisă;
b. autentică;
c. verbală, cu participarea a doi martori, și scrisă.
156. Termenul arendei se stabilește de către părțile contractante, dar nu va fi:
a. mai mic de un an și mai mare de 30 de ani;
b. mai mic de 6 luni și mai mare de 25 de ani;
c. mai mic de un an și mai mare de 99 de ani.
157. Dacă contractul nu prevede altfel, partea care intenționează să nu prelungeascăcontractul
de arendă este obligată să avizeze cealaltă parte cu cel puțin:
a. 3 luni înainte de expirarea termenului contractului;
b. 6 luni înainte de expirarea termenului contractului;
c. 12 luni înainte de expirarea termenului contractului.
158. Prin contractul de arendă, o parte (arendator) se obligă să dea celeilalte părți (arendaș):
a. doar teren agricol;
b. doar bunuri agricole;
c. teren agricol și/sau alte bunuri agricole

159. În cazul vânzării de către arendatorul proprietar a bunurilor date în arendă,
dreptul de preemțiune îl are:
a. arendașul;
b. deținătorul terenului vecin cu cel arendat;
c. cumpărătorul prețului mai mare.
160. Arendarea terenurilor agricole proprietate a statului sau a unității administrativ-teritoriale se
face:
a. doar prin licitație publică;
b. prin negocieri directe;
c. prin licitație publică, dacă legea nu prevede un alt mod.
161. Contractul de leasing se încheie:
a. în formă scrisă și autentică;
b. în formă scrisă;
c. în formă autentică.
162. Locatorul are dreptul să înstrăineze bunul în folosul terţilor:
a. fără consimţământul locatarului;
b. fără consimţământul prorietarului;
c. doar cu consimţământul locatarului.
163. Contractului de leasing i se aplică dispozițiile legale privind:
a. contractul de depozit;
b. contractul de locațiune;
c. contractul de împrumut.
164. Riscul pieirii (inclusiv pierderii sau sustragerii) sau deteriorării bunului, trece la locatar:
a. dacă a avut loc din culpa locatarului;
b. dacă a avut loc prin fapta locatarului;
c. indiferent că a avut loc prin fapta unui terţ sau în alte circumstanţe.
165. Cesiunea sau dispunerea în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de drepturile care rezultă
din contractul de leasing:
a. nu-l eliberează pe locator de obligaţiile ce rezultă din contract;
b. schimbă natura și regimul juridic al contractului;
c. îl eliberează pe locator de obligaţiile ce rezultă din contract.
166. Dacă o rată de leasing nu este plătită, măcar parţial, mai mult de 45 de zile de la scadenţă.
a. locatorul are dreptul să recurgă la rezoluţiunea contractului de leasing;
b.
locatorul are dreptul, la alegerea sa, să ceară executarea imediată de către locatar a părţii
neachitate din valoarea totală sau să recurgă la rezoluţiunea leasingului.
c. locatorul are dreptul să ceară executarea imediată a contractului.
167. Orice clauză în contractul de leasing care derogă de la dispoziţiile legale în detrimentul
locatarului consumator:
a. este lovită de nulitate absolută:
b. este ineficientă;
c. este valabilă.
168. În cazul în care lucrarea sau serviciul a fost contractat la un preţ forfetar;
a. beneficiarul nu poate pretinde o reducere a retribuţiei pe motiv că lucrarea sau serviciul a
solicitat mai puţin lucru sau mai puţine cheltuieli decât se preconizau;
b. beneficiarul poate pretinde o reducere a retribuţiei în cazul în care lucrarea sau serviciul a solicitat
mai puţine cheltuieli decât se preconizau;

c.

beneficiarul poate pretinde o reducere a retribuţiei în cazul în care antreprenorul sau prestatorul
nu justifică reducerea cheltuielilor.

169. Nerespectarea obligaţiei de informare de către antreprenor în cazul necesităţii depăşirii esenţiale
a devizului:
a. acordă clientului dreptul de a accepta această depăşire sau de a cere rezoluţiunea antreprizei;
b. acordă clientului dreptul de a declara rezoluţiunea antreprizei şi de a cere repararea
prejudiciului cauzat sau eliberarea lui de obligaţia acoperirii cheltuielilor ce depăşesc
devizul convenit;
c. acordă clientului dreptul de a declara rezoluţiunea contractului de antrepriză.
170. Viciile şi abaterile constatate de client trebuie stipulate:
a. în contractul de antrepriză;
b. într-un act de constatare autentificat notarial;
c. în actul de recepţionare semnat de părţi sau întocmit unilateral.
171. Reclamaţiile referitoare la viciile ascunse sau la abaterile de la condiţiile contractului care nu au
putut fi descoperite în momentul recepţionării lucrării urmează a fi prezentate antreprenorului:
a. în termen de 3 ani de la depistarea viciilor ascunse;
b. în termen de 1 an de la depistarea viciilor, dar nu mai târziu de 4 ani de la recepționarea lucrării;
c. imediat după constatarea lor.
172. Între antreprenor şi beneficiar:
a. nu există nici o legătură de subordonare;
b. există o legătură de subordonare;
c. există raporturi de muncă.
173.Transport succesiv este:
a. transportul în care transportatorii se succed, utilizând diferite moduri de transport (vehicule);
b. transportul efectuat de mai mulţi transportatori care se succed, utilizând același mod de
transport (vehicul);
c. transportul efectuat de mai mulţi transportatori, utilizând diferite moduri de transport (vehicule).
174. Transportatorul este obligat să transporte pasagerul şi bagajele sau bunul:
a. într-un termen rezonabil, pe calea cea mai convenabilă ambelor părți;
b. în termenele stabilite de lege sau de contract;
c. în termenele stabilite de lege sau de contract, iar în lipsa unor astfel de termene - într-un
termen rezonabil.
175. Biletul (titlul de călătorie) este:
a. transmisibil;
b. transmisibil, dacă nu s-a stipulat expres că este intransmisibil;
c. intransmisibil.
176. Dacă bagajul de mână este pierdut, pasagerul trebuie să notifice transportatorul despre pierdere:
a. la părăsirea mijlocului de transport;
b. în termen de 7 zile de la ieșirea din mijlocul de transport;
c. în termen de 7 zile de la data în care bagajul ar fi trebuit să fie primit.
177.Lipsa, pierderea sau deteriorarea scrisorii de trăsură:
a. constituie temei de declarare a nulității contractului de transport;
b. atrage ineficiența contractului de transport;
c. nu afectează valabilitatea contractului de transport.
178. Remunerația mandatarului se plătește:
a. la momentul când mandatul a fost îndeplinit și mandatarul a dat socoteală despre aceasta
mandantului;
b. în momentul încheierii contractului;

c.

în momentul îndeplinirii mandatului.

179. În cazul contractelor de asigurări, nu se supun evaluării caracterului abuziv:
a. clauzele privitoare la procedura care trebuie urmată de fiecare dintre părți după producerea
cazului asigurat;
b. clauzele care definesc sau care delimitează în mod clar riscul asigurat și limitele
răspunderii asigurătorului, în măsura în care aceste restricții sunt luate în considerare la
calcularea primei plătite de către consumator;
c. clauzele privind obligațiile asiguratului.
180. Clauza abuzivă:
a. este lovită de nulitate absolută;
b. este lovită de nulitate relativă;
c. este valabilă, dacă contractul poate fi, în mod rezonabil, menținut.
181. În contractul dintre un profesionist și un consumator se prezumă că:
a. clauzele au fost propuse de către profesionist;
b. clauzele au fost negociate individual;
c. clauzele au fost propuse de către consumator.
182. Clauză standard se consideră:
a. clauza care a fost elaborată anticipat pentru o multitudine de contracte, implicând diferite
părți și care nu a fost negociată individual;
b. clauza care nu a fost negociată individual;
c. clauzele care au fost propuse de către profesionist.
183. Instituția clauzelor abuzive se aplică:
a. exclusiv contractelor încheiate dintre un profesionist și un consumator;
b. contractelor încheiate dintre un profesionist și un consumator și contractelor încheiate
dintre doi profesioniști;
c. doar contractelor încheiate între două persoane fizice.
184. Dreptul de revocare a contractului se exercită:
a. prin notificarea profesionistului de către consumator;
b. prin acord bilateral;
c. prin notificarea consumatorului.
185. Termenul de revocare a contractului este:
a. de 14 zile;
b. de 3 luni;
c. de 7 zile.

186. În cadrul contractului de administrare fiduciară:
a. administratorul fiduciar poate dispune de un imobil doar în cazurile prevăzute de lege
sau de contractul de administrare fiduciară;
b. administratorul fiduciar poate dispune de bunuri imobile în scopul executării funcțiilor;
c. administratorul fiduciar nu poate dispune de bunuri imobile.
187. Comitentul are dreptul la rezoluțiunea contractului de comision:
a. cu respectarea unui preaviz de 2 săptămâni;
b. în orice moment;
c. în orice moment, după expirarea a două luni de la încheierea contractului.
188. Remunerația, conform contractului de expediție, este exigibilă:
a. în momentul executării de către expeditor a indicațiilor clientului;
b. în momentul înaintării facturii de plată de către expeditor;
c. în momentul în care expeditorul a predat transportatorului bunul.
189. În cadrul contractului de depozit:
a. depozitarul nu are dreptul să ceară deponentului să predea bunul;
b. depozitarul are dreptul să ceară deponentului să predea bunul;
c. depozitarul este obligat, în caz de întârziere a deponentului, să notifice deponentul să predea
bunul.
190. Conform regulilor contractului de depozit:
a. depozitarul poate cere deponentului dovada că este proprietarul bunului;
b. depozitarul nu poate cere deponentului dovada că este proprietarul bunului;
c. depozitarul este obligat să ceară deponentului dovada dreptului de proprietate asupra bunului.
191. La primirea bunurilor, magazionerul are obligația:
a. să elibereze o recipisă de magazinaj;
b. să elibereze o confirmare de primire a bunurilor;
c. să înregistreze contractul de magazinaj în registrul contractelor.
192. Constituie pachet de servicii de călătorie:
a. orice serviciu de călătorie;
b. o combinație a cel puțin două tipuri diferite de servicii de călătorie destinate aceleiași
călătorii sau vacanțe;
c. organizarea transportului pentru călătorie ocazională a persoanelor.
193. Angajamentul de a plăti sau a executa orice altă prestație ori de a despăgubi creditorul cu
scopul de a garanta obligația datorată de o altă persoană:
a. se prezumă că este o fidejusiune;
b. se prezumă că este o garanție personală autonomă;
c. se prezumă că este o garanție personală.
194. Scrisoarea de confort:
a. este un drept de garanție reală asupra unui bun;
b. este o garanție personală;
c. este o creanță necondiționată asupra emitentului.
195. Actul juridic prin care se asumă o garanție personală:
a. se încheie în formă scrisă;
b. poate fi încheiat verbal;

c. se încheie în formă scrisă, sub sancțiunea nulității.
196. Fidejusorul are dreptul să refuze executarea obligației de garanție:
a. dacă fidejusiunea este oferită cu titlu gratuit de către fidejusor;
b. dacă debitorul are dreptul de a suspenda executarea obligației corelative;
c. dacă fidejusorul nu a înaintat acțiunea în judecată față de debitor.
197. În situația de executare parțială a obligației din partea fidejusorului:
a. fidejusorul nu are dreptul la subrogație;
b. debitorul nu este obligat să execute nici o prestație față de fidejusor;
c. partea rămasă din drepturile creditorului față de debitor are prioritate faţă de
drepturile în care s-a subrogat fidejusorul.
198. Garanţia personală autonomă:
a. nu produce efectele unei garanții, dacă în cuprinsul ei s-a făcut o trimitere generală la obligaţia
de bază datorată creditorului;
b. îşi menține caracterul autonom, chiar dacă în cuprinsul ei s-a făcut o trimitere generală
la obligaţia de bază datorată creditorului;
c. are caracter autonom doar în cazul când în cuprinsul ei s-a făcut o descriere detaliata la
obligaţiile specifice datorate creditorului.
199. În cazul unei solicitări vădit abuzive sau frauduloase de executare a garanției personale
autonome:
a. debitorul poate cere instanței de judecată să emită ordonanță de a interzice executarea de
către garant;
b. creditorul poate cere instanței de judecată să emită ordonanță de a interzice executarea de către
garant;
c. garantul poate cere instanței de judecată să emită ordonanță de a interzice executarea de către
debitor.
200. Contractul de intermediere exclusivă:
a. se încheie în scris;
b. se încheie în scris, sub sancțiunea nulității;
c. se încheie în formă autentică.
201. Pretenţiile intermediarului locativ cu privire la plata remuneraţiei şi a despăgubirii sau la
compensarea cheltuielilor sunt excluse atunci când:
a. contractul de închiriere nu a fost încheiat în perioada de 4 săptămâni de la încheierea
contractului de intermediere;
b. contractul nu a fost încheiat în formă scrisă, chiar dacă există început de dovadă scrisă;
c. printr-un contract de închiriere, doar s-a prelungit ori s-a modificat chiria asupra
aceleiaşi locuinţe.
202. Dispozițiile legale referitoare la contractele privind punerea pe piață a produselor altora se
aplică:
a. contractelor de vânzare-cumpărare;
b. contractului de agenţie comercială, contractului de comision profesionist, contractului de
franciză şi contractului de distribuţie;
c. contractelor de împrumut și credit.
203. Partea care primeşte informaţii confidenţiale de la cealaltă parte:
a. este obligată să păstreze confidențialitatea informațiilor pe durata contractului;

b. poate folosi informațiile confidențiale în scopuri de îmbunătățire a activităților economice
proprii;
c. este obligată să păstreze confidenţialitatea informaţiilor şi să nu divulge informaţiile
terţilor atât pe durata contractului, cât şi după încetarea acestuia.
204. În scopul garantării drepturilor sale la remuneraţie, la plata despăgubirilor şi la compensaţie,
partea care pune produsele altuia pe piaţă:
a. are un drept de retenţie asupra bunurilor mobile ale celeilalte părţi, care au intrat în
posesia sa pe baza contractului, atât timp cât cealaltă parte nu îşi execută obligaţiile;
b. poate solicita celeilalte părți să ofere garanții reale;
c. nu poate reține bunurile celeilalte părți, chiar dacă cealaltă parte nu își execută obligațiile.
205. Agentul comercial:
a. este în drept să depună efort și diligență la negocierea contractelor în numele principalului;
b. este obligat să depună eforturi rezonabile pentru a negocia, în numele principalului, şi
pentru a încheia contractele în privinţa cărora a primit indicaţii să le încheie;
c. este obligat doar să negocieze contracte în numele principalului.
206. Contractul de distribuție exclusivă este contractul de distribuție în virtutea căruia furnizorul:
a. se obligă să furnizeze produse exclusiv pe un anumit teritoriu;
b. se obligă să furnizeze produse unui singur distribuitor pe un teritoriu determinat sau
către un anumit grup de clienți;
c. se obligă să cumpere doar de la un singur vânzător de produse.
207. Contract de cumpărare exclusivă este un contract de distribuţie în virtutea căruia
distribuitorul:
a. se obligă să cumpere doar un anumit gen de produse de la furnizor;
b. se obligă să vândă produse doar pe un anumit teritoriu;
c. se obligă să cumpere sau să ia şi să plătească produse doar de la furnizor sau de la o
persoană desemnată de furnizor.
208. Atunci când furnizorul prevede că capacitatea sa de furnizare va fi în mod semnificativ mai
mică decât capacitatea la care distribuitorul a avut motive să se aștepte:
a. furnizorul este obligat să avertizeze distribuitorul într-un termen rezonabil;
b. furnizorul nu are obligație de informare a distribuitorului;
c. furnizorul este obligat să informeze distribuitorul în termen maxim de până la 1 lună.
209. Banca poate furniza către autorități publice informația care constituie secret bancar al
deponentului:
a. la solicitarea din partea autorității publice;
b. numai în cazul și în modul prevăzut de lege;
c. doar cu acordul deponentului.
210. Contractul de cont curent bancar încheiat pe un termen nedeterminat:
a. poate fi rezolvit în orice moment doar de client, cu preaviz de 15 zile;
b. poate fi rezolvit în orice moment numai de bancă, cu preaviz de 15 zile;
c. poate fi rezolvit în orice moment de oricare dintre părți, cu condiția unui preaviz.
211. Revocarea indicațiilor clientului privind dispunerea de sumele bănești din contul său:
a. nu au efect obligatoriu pentru bancă;
b. au efect, dacă sunt recepționate de bancă până la executarea indicațiilor respective;
c. au efect obligatoriu pentru bancă, indiferent de momentul când sunt recepționate.

212. O sumă debitată incorect în contul clientului:
a. trebuie înregistrată din nou în credit;
b. poate fi restituită doar la solicitarea clientului;
c. nu poate fi înregistrată din nou în credit.
213. Dacă nu există un motiv temeinic pentru rezoluțiune, banca poate declara rezoluțiunea
contractului de cont curent:
a. numai în măsura în care titularul poate beneficia în alt mod de posibilitatea efectuării
decontărilor prin virament;
b. indiferent de posibilitatea clientului de a face decontări prin virament;
c. respectând un termen de preaviz de 2 luni.
214. În contractul de cont curent bancar, obligația de confidențialitate a băncii subzistă:
a. 7 ani după încetarea relațiilor contractuale;
b. după încetarea relațiilor contractuale;
c. 10 ani după încetarea relațiilor contractuale.
215. Contractul de credit se încheie:
a. doar în formă autentică;
b. în scris;
c. în scris, sub sancțiunea nulității, dacă suma creditului depășește suma de 50.000 lei.
216. Contractul de credit se aplică împrumuturilor acordate:
a. de către bănci sau organizații de creditare nebancară, precum și alte organizații
care acordă credite în baza legii;
b. doar de către bănci;
c. doar de organizațiile de creditare nebancară, care acordă credite în baza legii.
217. Atunci când este în drept să modifice mărimea dobânzii, creditorul îl va anunța în scris pe
debitor despre modificarea mărimii dobânzii cu cel puțin:
a. 2 săptămâni înainte de modificare;
b. 10 zile înainte de modificare;
c. 30 zile înainte de modificare.
218. În cazul refuzului debitorului de a oferi garanțiile suplimentare solicitate de creditor,
acesta din urmă are dreptul:
a. să reducă suma creditului proporțional reducerii garanției sau să declare
rezoluțiunea contractului de credit;
b. doar să reducă suma creditului proporțional reducerii garanției;
c. doar să declare rezoluțiunea contractului de credit.
219. În cazul în care contractul prevede acordarea creditului în tranşe, dacă debitorul nu
îndeplineşte condiţiile contractului referitoare la tranşa sau tranşele precedente ori la tranşa
care urmează să se acorde:
a. debitorul are dreptul să solicite următoarele tranșe, fără a prezenta garanții;
b. creditorul are dreptul de a refuza să pună la dispoziţie următoarele tranşe ale creditului;
c. creditorul poate rezilia imediat contractul de credit.
220. Rezoluțiunea contractului de credit:
a. suspendă imediat utilizarea creditului;
b. constituie temei pentru renegocierea condițiilor de creditare;

c. are ca efect calcularea penalității pentru partea vinovată de rezoluțiune.
221. În cazul neexecutării de către bancă sau organizația de creditare nebancară a obligației
sale de acordare a creditului, debitorul:
a. nu poate pretinde plata unor penalități de întârziere;
b. poate pretinde la plata unor penalități de întârziere în modul și în mărimea
prevăzută de lege sau contract;
c. poate pretinde plata unui comision pentru serviciile prestate în legătură cu utilizarea
creditului.
222. Creditorul poate cesiona contractul de credit unei bănci sau organizației de creditare
nebancară:
a. cu sediul sau sucursală în Republica Moldova, doar cu acordul celeilalte părți contractante;
b. cu sediul sau sucursală în Republica Moldova, fără acordul celeilalte părţi contractante;
c. cu sediul în străinătate, fără acordul celeilalte părți.
223. Incasoul documentar este:
a. o garanție personală oferită de către bancă;
b. un document emis de autoritatea publică către bancă;
c. un contract separat de tranzacția care stă la baza lui.
224. Banca:
a. este obligată să verifice autenticitatea documentelor anexate la incasoul documentar;
b. nu își asumă nici o obligație ori responsabilitate pentru autenticitatea documentelor
anexate la incasoul documentar;
c. nu își asumă nici o obligație ori responsabilitate, dacă documentele anexate la
incasoul documentar nu sunt autentificate notarial.
225. Contractul de factoring se încheie:
a. în formă scrisă;
b. în formă scrisă, sub sancțiunea nulității;
c. în formă autentică.
226. Orice clauză care derogă de la dispozițiile capitolului contractului de asigurare sunt lovite de
nulitate absolută:
a. dacă sunt în detrimentul contractantului, asiguratului sau beneficiarului consumator;
b. dacă sunt în detrimentul contractantului asigurării, care este un profesionist;
c. dacă sunt în detrimentul asiguratului care este o organizație necomercială.
227. În cazul asigurărilor multiple, beneficiarul are dreptul la indemnizația de asigurare:
a. în cuantumul maxim prevăzut în unul din contractele de asigurare;
b. în cuantumul prevăzut doar în primele două contracte de asigurare;
c. în cuantum deplin, în temeiul fiecărui contract încheiat.
228. Coasigurarea este operațiunea prin care:
a. doi sau mai mulți asigurători acoperă același risc, fiecare asumându-și o cotă-parte
din acesta;
b. doi sau mai mulți asigurători acoperă același risc, fiecare asumându-și câte o cotă-parte egală
din acesta;
c. doar trei asiguratori acoperă același risc, fiecare asumându-și o cotă-parte din acesta.
229. Contractul de reasigurare produce efecte doar între:

a. asigurător, asigurat și beneficiarul asigurării;
b. asigurat, reasigurator și contractantul asigurării;
c. asigurător și reasigurator.
230. Contractul de asigurare:
a. nu poate fi dovedit cu martori, chiar dacă există un început de dovadă scrisă;
b. poate fi dovedit cu martori, dacă există un început de dovadă scrisă;
c. poate fi dovedit cu martori.
231. Încheierea contractului de asigurare se constată:
a. prin polița de asigurare sau certificatul de asigurare emis și semnat de asigurător
ori prin nota de acoperire emisă și semnată de brokerul de asigurare;
b. doar prin polița de asigurare;
c. doar prin certificatul de asigurare emis de asigurător.
232. Dacă contractul de asigurare cuprinde o clauză conform căreia plata primei de asigurare este
o condiţie suspensivă ca întregul contract să producă efecte juridice, acea clauză poate fi
invocată de asigurător doar dacă:
a. este inclusă în contractul de asigurare într-un limbaj clar şi avertizând solicitantul asigurării că
riscul nu este preluat de asigurător până când prima nu este plătită;
b. plata nu a fost efectuată în termen de 3 zile lucrătoare de la scadență;
c. ambele cerințe de la literele „a” și „b” sunt respectate.
233. Clauza conform căreia perioada de asigurare se suspendă, atât timp cât prima nu este plătită
după ce perioada de asigurare a început, poate fi invocată doar dacă:
a. după scadența sumei, asigurătorul expediază un avertisment contractantului, în care
specifică suma exactă a primei datorate, acordă un termen suplimentar de cel puţin 2
săptămâni de la data expedierii şi îl informează despre iminența suspendării perioadei de
asigurare, dacă nu se face plata integrală și plata nu a fost efectuată în termenul
suplimentar indicat;
b. asigurătorul transmite asiguratului un avertisment despre iminența suspendării perioadei de
asigurare;
c. prima de asigurare nu este plătită în termen de 2 săptămâni de la scadență.
234. Asigurătorul nu datorează indemnizația sau despăgubirea de asigurare, dacă:
a. prima de asigurare nu a fost achitată înainte de începerea perioadei de asigurare;
b. cazul asigurat s-a produs în afara perioadei de asigurare sau pe durata suspendării
perioadei de asigurare, chiar dacă cazul s-a depistat la o dată în interiorul perioadei de
asigurare;
c. prima de asigurare a fost achitată cu întârziere.
235. Asigurătorul declară rezoluţiunea prin declaraţie faţă de contractant:
a. chiar dacă o altă persoană are calitatea de asigurat sau de beneficiar al asigurării;
b. atunci când contractantul este și asiguratul;
c. doar atunci când contractantul este și asiguratul și beneficiarul asigurării.
236. Obligația de informare a asigurătorului despre producerea cazului asigurat se consideră
îndeplinită:
a. doar dacă informarea este executată de către asigurat;
b. doar dacă informarea este executată de către contractantul asigurării;
c. inclusiv atunci când un terț informează asigurătorul.

237. Suma asigurată nu poate depăşi:
a. valoarea dublă a primei de asigurare;
b. valoarea reală dublă a bunului asigurat;
c. valoarea reală a bunului asigurat.
238. Dacă același interes este asigurat în mod separat de către mai mulţi asigurători:
a. asiguratul are dreptul să se adreseze doar la unul dintre asigurători, a cărui sumă asigurată este
mai mare;
b. asiguratul are dreptul să înainteze pretenţii faţă de oricare dintre ei sau faţă de mai mulţi
dintre ei, în măsura necesară pentru a despăgubi prejudiciul efectiv suferit;
c. asiguratul are dreptul să adreseze pretenții către toți asiguratorii, doar dacă contractul prevede
o astfel de posibilitate.
239. Dacă se transmite dreptul de proprietate asupra bunului asigurat:
a. rezoluţiunea asigurării intervine de drept la expirarea unui termen de o lună de la data
transmiterii;
b. rezoluțiunea asigurării nu intervine de drept;
c. rezoluțiunea asigurării intervine de drept doar dacă părțile au stabilit astfel.
240. Clauza din contractul de asigurare de răspundere civilă care lipsește asiguratul de dreptul de
a cesiona dreptul asupra despăgubirii rezultate din poliţă:
a. este nulă;
b. produce efecte doar dacă asiguratorul notifică în prealabil asiguratorul;
c. este ineficientă.
241. Tranzacția este judiciară, dacă:
a. a fost confirmată de către instanța de judecată;
b. a fost confirmată de către instanța de judecată sau arbitrală competentă, conform
normelor de procedură aplicabile;
c. a fost confirmată de către mediator.
242. Partea la tranzacția extrajudiciară poate invoca tranzacția extrajudiciară:
a. pe cale de excepție, fără a cere confirmarea ei;
b. pe cale de excepție, după confirmarea tranzacției de către instanța de judecată;
c. pe cale de excepție, fără confirmare, doar în cadrul unei proceduri de arbitraj.
243. Tranzacția:
a. nu poate fi atacată cu acțiune revocatorie;
b. poate fi atacată cu acțiune revocatorie sau cu acțiune în declararea simulației;
c. nu poate fi atacată cu acțiune în declararea simulației.
244. În lipsa unei stipulări contrare, tranzacția:
a. se supune doar nulității totale;
b. poate fi anulată parțial;
c. poate fi declarată ineficientă.
245. Dacă prin contractul de societate civilă nu s-a dispus altfel, contribuțiile asociaților:
a. devin proprietate comună în devălmășie a asociaților;
b. devin proprietate comună a participanților, conform cotelor-părți din patrimoniul social;
c. nu devin proprietate comună a asociaților.
246. La lichidarea societății, fiecare asociat are dreptul prioritar faţă de alţi asociaţi:

a. de a primi veniturile generate din bunul pe care l-a transmis în patrimoniul societății;
b. de a fi satisfăcut din vânzarea bunului pe care l-a dat în calitate de contribuție;
c. de a primi bunul pe care l-a dat în calitate de contribuţie.
247. Cotele-părţi din patrimoniul social sau alte drepturi decurgând din contract:
a. pot fi transmise terţilor, fără încuviinţarea celorlalţi asociaţi;
b. nu pot fi transmise terţilor, fără încuviinţarea celorlalţi asociaţi;
c. pot fi transmise terţilor, dacă acordul din partea celorlalţi asociaţi nu a fost oferit în termen de
15 zile de la notificarea despre înstrăinare.
248. Cererea de desființare a comunității drepturilor comune:
a. nu este supusă prescripției;
b. se supune prescripției extinctive generale de 3 ani;
c. se supune prescripției extinctive speciale de 6 luni.
249. Contractul privind jocul şi pariul:
a. este valabil, dacă legea nu prevede altfel;
b. este valabil doar în cazurile expres prevăzute de lege;
c. este valabil doar dacă este întocmit în formă scrisă.
250. Actele săvârșite de gerant, după ce a fost înştiinţat despre neacceptarea acestora de către
gerat:
a. generează obligații pentru gerat doar față de gerant;
b. generează obligații pentru gerat doar față de terț;
c. nu generează pentru gerat obligaţii nici faţă de gerant, nici faţă de terţi.
251. În cazul în care acțiunea indicată în anunțul promisiunii publice de recompensă este
săvârșită de mai multe persoane, dreptul la recompensă îl are:
a. persoana care prima s-a înscris la concurs și a săvârșit acțiunea în interiorul termenului;
b. persoana care a săvârșit prima acțiunea;
c. persoana care a fost aleasă de către beneficiar.
252. Dacă contractul sau un alt act juridic este lovit de nulitate sau este ineficient cu efect
retroactiv ori dacă hotărârea judecătorească sau un alt temei de obţinere este nevalabil cu efect
retroactiv:
a. persoana îmbogăţită este îndreptăţită să invoce îmbogăţirea pe baza acestui temei;
b. persoana îmbogăţită nu este îndreptăţită la îmbogăţire pe baza acestui temei;
c. persoana îmbogăţită nu are obligația de restituire în baza îmbogăţirii nejustificate.
253. O îmbogăţire se poate atribui la dezavantajul altuia:
a. doar dacă îmbogățirea și dezavantajul sunt de același tip;
b. chiar dacă îmbogăţirea şi dezavantajul nu sunt de acelaşi tip sau aceeaşi valoare;
c. doar dacă îmbogățirea și dezavantajul sunt de aceeași valoare.
254. Dacă îmbogăţirea nejustificată constă într-un bun care poate fi transmis:
a. persoana îmbogățită, la propria discreție, poate să restituie valoarea bănească a bunului;
b. persoana îmbogățită nu poate fi obligată să transmită bunul;
c. persoana îmbogăţită este obligată să restituie îmbogăţirea prin transmiterea bunului
persoanei dezavantajate.
255. Dacă îmbogăţirea nejustificată constă din bunuri care nu pot fi transmise, din lucrări, servicii
sau folosinţa unui bun:

a. persoana îmbogăţită este obligată să restituie îmbogăţirea prin plata valorii băneşti în
folosul persoanei dezavantajate;
b. persoana îmbogățită este obligată să procure bunul sau serviciul respectiv pentru persoana
dezavantajată;
c. persoana îmbogățită nu este obligată să restituie îmbogățirea.
256. Obligaţia de restituire a îmbogăţirii nejustificate:
a. se extinde doar asupra economisirii rezultate din fructe sau folosință;
b. se extinde și asupra fructelor şi folosinţei îmbogăţirii sau, dacă este mai mică, asupra
economisirii rezultate din fructe sau folosinţă;
c. nu se extinde asupra fructelor și folosinței îmbogățirii.
257. O altă persoană decât autorul prejudiciului este obligată să repare prejudiciul:
a. doar dacă este părinte și răspunde pentru faptele copilului său;
b. numai în cazurile expres prevăzute de lege;
c. numai dacă persoana și-a dat acordul.
258. Persoana nu poartă răspundere pentru fapta sa ilicită cauzatoare de prejudiciu, dacă:
a. prejudiciul este cauzat de un caz fortuit;
b. prejudiciul este cauzat în extremă necesitate;
c. prejudiciul este cauzat de către un eveniment anormal care nu poate fi evitat prin
măsuri rezonabile, iar riscul nu îi revine acelei persoane.
259. Cel care în mod ilegal împiedică sau tulbură activitatea profesionistului:
a. este obligat la plata prejudiciului moral profesionistului;
b. este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel;
c. este obligat la repararea prejudiciului cauzat doar dacă a acționat din intenție.
260. Persoana care a suportat în mod rezonabil cheltuieli sau un alt prejudiciu pentru a preveni
prejudicierea sa iminentă ori pentru a limita mărimea sau gravitatea prejudiciului suferit:
a. are dreptul la rambursarea acestora de la persoana care ar fi răspuns dacă prejudiciul
apărea;
b. are dreptul la repararea integrală a prejudiciului care a fost evitat;
c. nu are dreptul de a pretinde rambursarea cheltuielilor de la persoana care ar fi răspuns dacă
prejudiciul apărea.
261. În cazul vătămării integrității corporale sau altei vătămări a sănătăţii, pe lângă repararea
prejudiciului patrimonial şi celui moral:
a. nu poate fi solicitată suplimentar despăgubire pentru însăși vătămare (prejudiciul biologic);
b. se va plăti o despăgubire separată pentru însăşi vătămare (prejudiciul biologic);
c. nu poate fi solicitată și îngrijire medicală pe viitor.
262. Răspunderea producătorului pentru produsele cu viciu:
a. nu poate fi exclusă ori limitată printr-o clauză contractuală;
b. poate fi exclusă ori limitată printr-o clauză contractuală;
c. poate fi exclusă ori limitată printr-o clauză contractuală, dacă actul este autentificat notarial.
263. Utilizarea sau divulgarea unui secret comercial este considerată ilegală ori de câte ori este
săvârșită fără consimțământul deţinătorului secretului comercial, dacă:
a. este prevăzută de o clauză contractuală între părți;
b. nu încalcă un contract de confidenţialitate sau orice altă obligaţie de a nu divulga secretul
comercial;

c. încalcă un contract de confidenţialitate sau orice altă obligaţie de a nu divulga secretul
comercial.
264. Acţiunile prin care se apără dreptul asupra secretului comercial sunt supuse termenului:
a. general de prescripţie extinctivă;
b. special de prescripţie extinctivă de 6 luni;
c. special de prescripţie extinctivă de 2 ani.
265. Dispoziţiile Codului muncii prin care se limitează răspunderea salariatului faţă de angajator
în ceea ce priveşte despăgubirile pentru dobândirea, utilizarea sau divulgarea ilegală a unui
secret comercial al angajatorului se aplică:
a. în cazul în care salariatul a acţionat în cadrul orelor de muncă;
b. în cazul în care salariatul a acţionat în afara orelor de muncă;
c. în cazul în care salariatul a acţionat fără intenţie.
266. Dobândirea unui secret comercial fără consimțământul deținătorului secretului
comercial este considerată ilegală, dacă este efectuată prin:
a. dezasamblarea sau testarea unui produs sau a unui obiect care a fost făcut public sau
care se află în mod legal în posesia celui care a dobândit informațiile și căruia nu i se
aplică nicio obligație valabilă din punct de vedere legal de a limita dobândirea
secretului comercial;
b. accesul neautorizat la fișiere electronice care se află în mod legal sub controlul
deținătorului secretului comercial din care poate fi dedus secretul comercial;
c. descoperirea sau crearea independentă.
267. O fiducie poate avea:
a. doar un constituitor și un beneficiar al fiduciei, atât inițiali, cât şi subsecvenţi;
b. unul sau mai mulţi constituitori, fiduciari, beneficiari şi asistenţi ai fiduciei, atât iniţiali,
cât şi subsecvenţi;
c. doar un fiduciar și un beneficiar al fiduciei, atât iniţiali, cât şi subsecvenţi.
268. Raporturilor dintre părţile fiduciei:
a. nu li se aplică legislaţia muncii;
b. li se aplică legislaţia muncii;
c. li se aplică legislaţia muncii, dacă nu este stabilit altfel de către părți.
269. În cazul în care există mai mulţi fiduciari:
a. obligaţiile lor sunt individuale;
b. obligaţiile lor sunt solidare;
c. creanțele lor sunt individuale.
270. Dreptul la beneficiu al beneficiarului devine irevocabil:
a. din momentul acceptării lui;
b. din momentul întocmirii actului care crează fiducia;
c. din momentul nerenunțării la drept.
271. Masa patrimonială fiduciară:
a. nu cuprinde datoriile fiduciei;
b. cuprinde, de asemenea, datoriile fiduciei;
c. nu cuprinde drepturi de garanție.
272. Declarația de fiducie:

a. se încheie în formă autentică;
b. se încheie în formă scrisă;
c. se încheie în formă electronică.
273. Persoana poate fi beneficiar:
a. doar dacă s-a născut ori s-a constituit după constituirea fiduciei;
b. chiar dacă s-a născut ori s-a constituit după constituirea fiduciei;
c. doar dacă s-a născut ori s-a constituit înainte de constituirea fiduciei.
274. Fiduciarul:
a. este titular al drepturilor fiduciei;
b. nu este titular al drepturilor fiduciei;
c. nu este debitorul datoriilor fiduciei.
275. În măsura în care cel care a lăsat moștenirea nu a dispus altceva prin testament:
a. moștenirea trece la stat;
b. moștenirea trece la moștenitorii legali;
c. moștenirea trece la organizația necomercială decisă de instanța de judecată.
276. Asupra cotei din masa succesorală a unui comoștenitor (cotă succesorală):
a. se aplică regulile cu privire la coproprietate;
b. se aplică regulile cu privire la moștenire;
c. se aplică regulile cu privire la donație.
277. Moștenirea se deschide la momentul:
a. decesului celui care a lăsat moștenirea;
b. datei stabilite de către notarul care administrează procedura notarială;
c. depunerii cererii de chemare în judecată privind declararea persoanei ca fiind decedată.
278. Locul deschiderii moștenirii este locul unde:
a. se află bunurile, dacă prin testament nu este stabilit altfel;
b. se află moștenitorii de gradul întâi ai defunctului;
c. cel care a lăsat moștenirea își avea reședința obișnuită în momentul decesului.
279. Are capacitate succesorală:
a. orice persoană care are capacitate de folosință;
b. orice persoană care are capacitate de exercițiu;
c. orice persoană fizică.
280. Se poate cere anularea dobândirii moștenirii de către moștenitorul nedemn:
a. în orice moment, inclusiv după decesul persoanei;
b. numai după adresarea către notar privind deschiderea procedurii succesorale;
c. numai după deschiderea moștenirii.
281. Are dreptul să introducă acțiunea în anulare a dobândirii moștenirii pentru nedemnitate:
a. doar succesorul legal;
b. orice persoană în avantajul căreia poate servi înlăturarea moștenitorului nedemn;
c. doar moștenitorul testamentar.
282. Fac parte din clasa întâi de moștenitori legali:
a. descendenții defunctului;
b. descendenții defunctului și părinții defunctului;

c. descendenții defunctului și soțul supraviețuitor.
283. În lipsa moștenitorilor de clasa întâi și a doua, și dacă bunicii nu sunt în viață sau dacă aceștia
au decăzut din dreptul la moștenire:
a. soțul supraviețuitor culege moștenirea, ca moștenitor de clasa întâi;
b. soțul supraviețuitor culege întreaga moștenire;
c. soțul supraviețuitor culege 50% din moștenire, iar 50% trece la stat.
284. În concurs cu clasa a doua de moștenitori sau cu bunicii, soțul supraviețuitor:
a. nu are dreptul la masa succesorală;
b. are dreptul la 1/3 din masa succesorală;
c. are dreptul la 1/2 din masa succesorală, indiferent de numărul moștenitorilor.
285. Întocmirea testamentului prin reprezentant:
a. se admite, dacă împuternicirea este autentificată de notar;
b. se admite, dacă împuternicirea este autentificată de notar și dacă include instrucțiuni pentru
reprezentant privind conținutul testamentului;
c. nu se admite.
286. Dispoziția testamentară prin care testatorul l-a desemnat moștenitor pe soțul său este caducă
în cazul în care:
a. căsătoria este ineficientă;
b. căsătoria este nulă sau a fost desfăcută înaintea decesului testatorului;
c. copii defunctului sunt în viață.
287. Dispoziția testamentară poate fi anulată:
a. de orice persoană;
b. numai de persoana care va beneficia nemijlocit din anularea dispoziției testamentare;
c. doar de către succesorii legali ai defunctului.
288. Termenul de prescripție a acțiunii în anulare a dispoziției testamentare:
a. este de 6 luni;
b. este de 3 ani;
c. este de 1 an.
289. Dispoziția testamentară se interpretează:
a. doar de către instanța de judecată;
b. conform voinței reale a testatorului;
c. conform literei testamentului.
290. Înainte de a fi executat, testamentul olograf:
a. se va prezenta unui notar pentru a fi vizat spre neschimbare;
b. se va prezenta unui notar pentru a fi autentificat și pus la baza procedurii succesorale;
c. se va prezenta unui notar pentru a legaliza copii de pe testament și anexa la dosarul succesoral.
291. Testamentul privilegiat:
a. nu produce efecte, dacă există și un testament autentificat notarial;
b. se consideră că nu a fost întocmit, dacă de la întocmire au trecut 3 luni, iar testatorul este
încă în viață;
c. se consideră nul, dacă nu este ulterior confirmat de către instanța de judecată.

292. Dacă testamentul se păstrează la o altă persoană decât notarul care desfășoară procedura
succesorală:
a. acesteia îi incumbă obligația să deschidă testamentul;
b. acesteia îi incumbă obligația de a remite testamentul pentru deschidere către notarul care
desfășoară procedura succesorală;
c. acesteia îi incumbă obligația de a prelua desfășurarea procedurii succesorale.
293. Dacă testatorul a testat unei persoane întreaga masă succesorală sau o parte din masa
succesorală,
a. o asemenea dispoziție se consideră ca desemnare a moștenitorului, doar dacă această persoană
a fost numită moștenitor;
b. o asemenea dispoziție se consideră ca desemnare a moștenitorului, chiar dacă această
persoană nu a fost numită moștenitor;
c. o asemenea dispoziție se consideră ca desemnare a unui legatar.
294. În cazul în care persoanei i-a fost lăsat un anumit bun:
a. dacă există dubii, aceasta nu este desemnată moștenitor, chiar dacă a fost numită
moștenitor;
b. dacă există dubii, aceasta urmează a fi considerată moștenitor;
c. dacă există dubii, aceasta urmează a fi considerată executor testamentar.
295. Dacă testatorul a desemnat numai un moștenitor și i-a acordat numai o cotă succesorală:
a. persoana se consideră că a fost desemnată în calitate de legatar;
b. un astfel de moștenitor se consideră a fi unicul moștenitor;
c. la moștenirea celeilalte cote succesorale sunt chemați moștenitorii legali.
296. Dacă fiecărui moștenitor i-a fost atribuită o cotă succesorală determinată și suma cotelor
succesorale depășește valoarea masei succesorale:
a. cotele succesorale ale moștenitorilor se diminuează proporțional;
b. moștenitorul cu cota cea mai mică urmează a fi exclus din cercul de moștenitori;
c. se consideră că toate cotele sunt egale în limita masei succesorale.
297. Pentru cazul în care moștenitorul decade din dreptul la moștenire până sau după deschiderea
moștenirii:
a. testatorul nu este în drept să desemneze în locul lui un alt moștenitor;
b. testatorul este în drept să desemneze în locul lui un alt moștenitor;
c. moștenirea trece la unul dintre succesori, desemnat de executorul testamentar, iar în caz de
litigiu - de instanța de judecată.
298. Pentru un moștenitor subsecvent:
a. nu se poate de a-l desemna și în calitate de substituent;
b. se poate desemna un alt moștenitor subsecvent;
c. nu se poate desemna un alt moștenitor subsecvent.
299. În cazul în care câțiva moștenitori sunt grevați cu unul și același legat:
a. nici un moștenitor nu are obligația de a executa legatul;
b. dacă există dubii, moștenitorii sunt considerați grevați proporțional cotelor succesorale;
c. moștenitorii sunt considerați grevați în cote egale.
300. Dacă unul și același bun face obiectul legatului în folosul câtorva persoane, în cazul decăderii
uneia dintre acestea până sau după deschiderea moștenirii:
a. cota-parte a acesteia majorează proporțional cotele-părți ale celorlalți legatari;

b. cota-parte a acesteia se distribuie în cote egale celorlalți legatari;
c. cota-parte a acesteia se distribuie în cote egale moștenitorilor.
301. Dacă unui legatar i se acordă mai multe legate:
a. legatarul este obligat să aleagă doar unul dintre legate;
b. legatarul nu poate renunța decât la toate dintre ele;
c. legatarul poate renunța la toate sau la unele dintre ele.
302. În cazul în care obiectul legatului este un bun determinat numai generic și este cu vicii:
a. legatarul poate cere ca în locul acestui bun să i se livreze un bun fără vicii;
b. legatarul nu poate cere livrarea unui alt bun fără vicii;
c. legatarul poate alege un alt bun din masa succesorală.
303. Legatarul:
a. răspunde pentru obligațiile masei succesorale;
b. nu răspunde pentru obligațiile masei succesorale;
c. răspunde primul pentru obligațiile masei succesorale în limita valorii bunului primit.
304. Desemnarea executorului testamentar este lipsită de efect, dacă:
a. la momentul deschiderii moștenirii, acesta se află în detenție;
b. la momentul când trebuie să-și exercite atribuțiile, acesta nu a atins majoratul;
c. acesta urmează a fi numit de către un terț.
305. În cazul în care executorul testamentar este moștenitor sau legatar:
a. valoarea masei succesorale sau a legatului nu influențează mărimea remunerației;
b. remunerația executorului testamentar nu poate fi stabilită;
c. valoarea masei succesorale sau a legatului se ia în considerare la determinarea mărimii
remunerației, dacă testatorul nu a dispus altfel.
306. Dacă în baza testamentului este revocată revocarea precedentă a dispoziției testamentare:
a. dacă există dubii, dispoziția testamentară anterioară nu se consideră valabilă;
b. dacă există dubii, este valabilă dispoziția testamentară anterioară, ca și cum nu ar fi fost
revocată;
c. dacă există dubii, nici una dintre dispozițiile testamentare nu se consideră valabile.
307. În cazul întocmirii unui nou testament:
a. testamentul anterior se revocă în măsura în care contravine testamentului ulterior;
b. testamentul anterior se aplică prioritar față de testamentul ulterior;
c. dacă există dubii, testamentul anterior va fi utilizat la interpretarea sensului testamentului
ulterior.
308. La expirarea termenului de renunțare:
a. moștenirea se consideră acceptată de către moștenitor;
b. moștenirea se consideră refuzată de către moștenitor;
c. moștenirea se consideră că trece la stat.
309. Renunțarea la moștenire se poate face în termen de:
a. 12 luni;
b. 3 luni;
c. 6 luni.
310. După renunțare:

a. moștenirea nu mai poate fi acceptată;
b. moștenirea mai poate fi acceptată;
c. moștenirea se consideră acceptată.
311. Acceptarea sau renunțarea:
a. poate fi supusă unei condiții sau unui termen;
b. poate fi limitată la o parte din cota succesorală;
c. nu poate fi limitată la o parte din cota succesorală.
312. Persoana care are dreptul la mai multe cote succesorale:
a. nu poate accepta o cotă și totodată renunța la alta, dacă are dreptul la acele cote succesorale în
temeiuri diferite;
b. poate accepta o cotă și poate renunța la alta, dacă are dreptul la acele cote succesorale în
temeiuri diferite;
c. poate accepta o cotă și poate renunța la alta doar dacă dreptul la acele cote succesorale se
bazează pe același temei.
313. Acceptarea sau renunțarea poate fi contestată printr-o acțiune în anulare depusă în instanța
de judecată:
a. de la locul unde își are domiciliul cel care depune acțiunea;
b. de la locul deschiderii moștenirii;
c. de la locul unde se află majoritatea bunurilor masei succesorale.
314. Până la acceptarea moștenirii, pretențiile față de masa succesorală:
a. nu pot fi executate silit împotriva moștenitorilor;
b. pot fi executate silit împotriva moștenitorilor;
c. nu pot exista.
315. Moștenitorul:
a. nu răspunde pentru obligațiile masei succesorale;
b. răspunde pentru obligațiile masei succesorale;
c. nu răspunde pentru obligațiile succesorale, dacă a fost făcut inventarul masei succesorale.
316. Dacă moștenitorul și-a vândut cota succesorală:
a. atât cumpărătorul, cât și moștenitorul pot depune cerere de desfășurare a procedurii de
somare;
b. doar cumpărătorul poate depune cerere de desfășurare a procedurii de somare;
c. doar moștenitorul poate depune cerere de desfășurare a procedurii de somare.
317. Răspunderea moștenitorului pentru obligațiile masei succesorale se limitează la activul
masei succesorale, dacă:
a. nu este efectuat inventarul masei succesorale de către moștenitori;
b. se dispune administrarea masei succesorale în scopul satisfacerii creditorilor sau dacă a
fost intentat procesul de insolvabilitate a masei succesorale;
c. creanțele creditorilor nu au fost incluse de către notar în registrul creanțelor asupra masei
succesorale.
318. Dacă moștenitorul află despre starea de incapacitate de plată sau supraîndatorare a masei
succesorale:
a. el este obligat să informeze notarul și să transmită un aviz în monitorul oficial;
b. el este obligat să își înainteze creanțele împotriva masei succesorale în instanța de judecată;

c. el este obligat să ceară fără întârziere intentarea procesului de insolvabilitate a masei
succesorale, însă nu înainte de acceptarea moștenirii.
319. Termenul pentru întocmirea inventarului trebuie să fie de:
a. cel puțin o lună și de cel mult 3 luni;
b. cel puțin 3 luni și de cel mult 6 luni;
c. cel puțin 6 luni și de cel mult 12 luni.
320. Moștenitorul poate cere oricărei persoane care a dobândit bunuri ce intră în componența
masei succesorale, în virtutea unui drept de moștenire care nu-i aparține în realitate (posesorul
masei succesorale):
a. păstrarea acestor bunuri;
b. restituirea acestor bunuri;
c. asigurarea acestor bunuri.
321. Comoștenitorul:
a. nu poate vinde cota sa succesorală până la partaj;
b. nu poate dispune de cota sa parte asupra unor bunuri distincte din componența masei
succesorale;
c. nu poate vinde cota sa succesorală.
322. Dacă un comoștenitor vinde cota sa succesorală unui terț:
a. ceilalți comoștenitori nu au dreptul de preemțiune;
b. ceilalți comoștenitori au dreptul de preemțiune;
c. ceilalți comoștenitori pot cere anularea actului juridic de înstrăinare, dacă nu a fost respectat
dreptul lor de preemțiune.
323. Moștenitorii pot dispune de un bun care intră în componența masei succesorale:
a. numai în comun;
b. în mod individual;
c. în mod individual, având obligația de a include contraprestația în masa succesorală.
324. Fiecare comoștenitor (în calitate de descendent al defunctului care culege moștenirea ca
moștenitor legal):
a. nu este obligat să ofere, la cerere, informații celorlalți moștenitori legali descendenți despre
donațiile primite pe care trebuie să le aducă la raport;
b. este obligat să ofere, la cerere, informații celorlalți moștenitori legali descendenți despre
donațiile primite pe care trebuie să le aducă la raport;
c. dacă a primit donații de la defunct, nu are nici o obligație de raport.
325. Lista bunurilor care intră în componența masei succesorale:
a. nu se include în certificatul de moștenitor;
b. se include în certificatul de moștenitor;
c. se include în certificatul de moștenitor, dacă nici unul dintre moștenitori nu obiectează.
326. Dacă există mai mulți moștenitori:
a. se va elibera certificat de moștenitor distinct pentru fiecare comoștenitor, în care vor indica
bunurile fiecărui comoștenitor;
b. se va elibera același certificat de moștenitor fiecărui comoștenitor;
c. se va elibera același certificat de moștenitor fiecărui comoștenitor, în care se vor indica bunurile
ce aparțin fiecărui comoștenitor.

327. Pentru calificarea noțiunilor juridice la determinarea legii aplicabile, când părțile au
determinat ele însele înțelesul noțiunilor dintr-un act juridic:
a. calificarea acestor noțiuni se face conform legii aplicabile;
b. calificarea acestor noțiuni se face după voința părților;
c. calificarea acestor noțiuni se face conform legii forului.
328. Persoanele participante la proces:
a. sunt obligate, în toate cazurile, să prezinte documente care confirmă conținutul normelor legii
străine invocate pentru întemeierea pretențiilor sau apărării;
b. nu pot să prezinte documente care confirmă conținutul normelor legii străine invocate pentru
întemeierea pretențiilor sau apărării;
c. pot să prezinte documente care confirmă conținutul normelor legii străine invocate pentru
întemeierea pretențiilor sau apărării.
329. În cazul în care aplicarea legii străine este condiționată de reciprocitate:
a. îndeplinirea condiției reciprocității de fapt este prezumată până la dovada contrară;
b. îndeplinirea condiției reciprocității de fapt nu este prezumată până la dovada contrară;
c. este obligatoriu ca Ministerul Justiției al Republicii Moldova să confirme existența reciprocității
de fapt.
330. Normele de aplicare imediată sunt acele norme:
a. a căror respectare este privită de către un anumit stat drept esențială pentru salvgardarea
intereselor private ale membrilor societății;
b. a căror respectare este privită de către un anumit stat drept esențială pentru salvgardarea
intereselor sale publice;
c. a căror nerespectare este privită de către un anumit stat necesară pentru salvgardarea intereselor
sale publice.
331. Când, în conformitate cu dispozițiile prezentei cărți, se face trimitere la legea străină:
a. se aplică normele materiale, nu și normele conflictuale ale acelei legi;
b. se aplică atât normele materiale, cât și normele conflictuale ale acelei legi;
c. se aplică doar normele conflictuale, nu și normele materiale ale acelei legi.
332. Drepturile dobândite în alt stat:
a. sunt respectate în Republica Moldova în toate cazurile;
b. sunt respectate în Republica Moldova, dacă ele nu contravin vădit ordinii publice a
Republicii Moldova;
c. pentru a fi respectate în Republica Moldova, necesită a fi confirmate de către instanța de
judecată a Republicii Moldova.
333. În cazul în care persoana are două sau mai multe cetățenii, legea națională este:
a. legea statului cu care persoana are cele mai strânse legături;
b. legea statului cu care persoana are cele mai puțin strânse legături;
c. legea statului pe care o alege persoana.
334. Statutul juridic al sucursalelor (reprezentanțelor) persoanei juridice pe teritoriul unui alt stat:
a. este guvernat de legea națională unde se află administrația persoanei juridice;
b. este guvernat de legea unde este creată reprezentanța;
c. este guvernat de legea naţională a persoanei juridice.
335. Apartenența bunului la categoria de bunuri mobile sau imobile, precum şi orice altă calificare
juridică a bunurilor se determină:

a. potrivit legii statului pe al cărui teritoriu se află proprietarul bunului;
b. potrivit legii statului pe al cărui teritoriu se află bunurile;
c. potrivit legii statului pe al cărui teritoriu se află posesorul bunului.
336. Dobândirea şi stingerea dreptului de proprietate şi altor drepturi reale asupra bunului care
reprezintă obiectul actului juridic se determină conform legii:
a. aplicabile actului juridic, dacă acordul părţilor nu prevede altfel;
b. aplicabile statutului juridic al părților actului juridic;
c. Republicii Moldova.
337. Dreptul de proprietate şi alte drepturi reale asupra bunurilor supuse înregistrării de stat se
determină conform:
a. legii naționale a proprietarului sau titularului de drept asupra acestor bunuri;
b. legii statului pe al cărui teritoriu drepturile asupra acestor bunuri sunt grevate;
c. legii statului pe al cărui teritoriu drepturile asupra acestor bunuri sunt înscrise în
registrul de stat.
338. Condițiile de validitate, publicitatea și efectele gajului asupra bunurilor mobile, cu excepția
amanetului, sunt supuse legii locului:
a. unde se află bunul la data îndeplinirii formalităților de publicitate a gajului;
b. unde se află bunul la data încheierii contractului de gaj;
c. unde se află creditorul gajist.
339. Condițiile de formă ale actului juridic sunt stabilite de legea:
a. statului care guvernează obiectul bunurilor la care se referă actul juridic;
b. statului care guvernează fondul actului juridic;
c. Republicii Moldova.
340. Condițiile de fond ale actului juridic sunt stabilite de legea:
a. națională a autorului său;
b. care guvernează forma actului juridic;
c. aleasă de părți sau, după caz, de autorul său.
341. Părțile pot alege legea aplicabilă:
a. totalității sau numai unei anumite părți a actului juridic;
b. doar totalității actului juridic;
c. doar dacă legea națională a părților le permite să aleagă legea aplicabilă.
342. Actul juridic accesoriu este guvernat:
a. exclusiv de legea care guvernează fondul actului juridic principal;
b. de legea statului care guvernează fondul actului juridic principal, dacă acordul părților
nu prevede altfel;
c. de legea unde actul accesoriu a fost încheiat.
343. Legea aplicabilă poate fi determinată de părţile contractului:
a. în orice moment, atât la încheierea lui, cât şi în orice moment ulterior;
b. doar la încheierea contractului;
c. doar la înregistrarea contractului.
344. Determinarea, după încheierea contractului, a legii aplicabile:
a. aduce atingere drepturilor dobândite de către terți;
b. aduce atingere validității formei contractului;

c. nu aduce atingere validității formei contractului sau drepturilor dobândite de către terți.
345. În măsura în care legea aplicabilă contractului individual de muncă nu a fost aleasă de părți,
contractul este reglementat:
a. de legea națională a salariatului;
b. de legea statului în care sau, în lipsă, din care angajatul își desfășoară în mod obișnuit
activitatea în executarea contractului;
c. de legea în care se află partea cea mai valoroasă a bunurilor angajatorului.
346. Contractul încheiat între persoanele sau reprezentanții acestora care se află în acelaşi stat în
momentul încheierii contractului este considerat valabil din punct de vedere al formei, dacă:
a. îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute de legea care îl reglementează pe fond sau de
legea statului în care se încheie contractul;
b. îndeplineşte condiţiile de fond pentru încheierea contractului respectiv;
c. îndeplineşte condiţiile de formă prevăzute prin acordul contractual al părților.
347. În lipsa unui acord între părţi cu privire la compensare:
a. aceasta este reglementată de legea aplicabilă obligaţiei căreia i se opune compensarea;
b. aceasta este reglementată de legea aplicabilă obligaţiei care este opusă în calitate de
compensare;
c. aceasta este reglementată de legea statului unde se examinează litigiul.
348. Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale care decurg dintr-un act de concurenţă neloială
este:
a. doar legea statului în care sunt sau pot fi afectate relaţiile concurenţiale;
b. legea statului în care sunt sau pot fi afectate relaţiile concurenţiale sau interesele colective
ale consumatorilor;
c. doar legea statului în care sunt sau pot fi afectate interesele colective ale consumatorilor.
349. Legea aplicabilă obligaţiilor necontractuale care decurg din încălcarea unui drept asupra
obiectului de proprietate intelectuală este:
a. legea statului pentru care se solicită protecţie;
b. legea statului în care se solicită protecție;
c. legea statului unde titularul dreptului își are reședința obișnuită.
350. Un act unilateral privind o obligaţie necontractuală, destinat să producă efecte juridice, este
considerat a fi valabil din punct de vedere al formei, dacă:
a. satisface cerinţa de formă autentică a actului;
b. satisface cerinţele de formă ale obiectului contractului;
c. satisface cerinţele de formă impuse de legea care reglementează obligaţia necontractuală
în cauză sau de legea din statul în care este efectuat actul respectiv.
351. Sub rezerva cazurilor prevăzute de lege, legea aplicabilă succesiunii în ansamblul său este:
a. legea statului în care cel care a lăsat moştenirea îşi avea reşedinţa obişnuită în momentul
decesului;
b. legea statului în care cel care a lăsat moştenirea a avut partea cea mai valoroasă a bunurilor
imobile;
c. legea statului în care cel care a lăsat moştenirea a avut partea cea mai valoroasă a bunurilor
mobile.
352. O persoană care deţine mai multe cetăţenii poate să aleagă:
a. legea oricăruia dintre statele al căror cetăţean este în momentul întocmirii ultimului testament;

b. legea oricăruia dintre statele al căror cetăţean este în momentul alegerii legii sau la
momentul decesului;
c. legea oricăruia dintre statele al căror cetăţean este în momentul întocmirii primului testament.
353. Prescripţia extinctivă a dreptului la acţiune este guvernată de legea:
a. aplicabilă dreptului subiectiv;
b. Republicii Moldova;
c. determinată ca urmare a retrimiterii la dreptul conflictual inițial.
354. Se consideră a fi autor, în absenţa unei probe contrare:
a. persoana fizică sub al cărei nume pentru prima dată este publicată opera;
b. persoana juridică care pentru prima dată a publicat opera;
c. editura sub al cărei nume pentru prima dată este publicată opera.
355. Drepturile patrimoniale exclusive şi dreptul la remunerație se protejează:
a. pe tot timpul vieţii autorului şi timp de 50 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al anului
următor celui al decesului autorului;
b. pe tot timpul vieţii autorului şi timp de 70 de ani după deces, începând cu 1 ianuarie al
anului următor celui al decesului autorului;
c. timp de 70 d ani, începând cu 1 ianuarie al anului următor celui al creării operei.
356. Persoana fizică sau juridică care acordă servicii de hosting şi/sau transmisii de date
(internet/intranet), inclusiv internet-provider, nu poartă răspundere pentru acţiunile ilegale ale
altor persoane care se folosesc de serviciile sale pentru a încălca dreptul de autor şi/sau
drepturile conexe, dacă:
a. nu răspunde notificărilor titularului de drepturi privind conținutul raportat de către titularul de
drepturi;
b. nu recunoaște existența unui conținut care încalcă drepturile de autor;
c. nu dispune de informaţia despre acțiunile acestor persoane ori dacă nu are posibilitatea
să restricţioneze accesul sau să șteargă obiectele publicate sau folosite cu încălcarea
dreptului.
357. Orice exemplar al obiectelor dreptului de autor sau ale drepturilor conexe protejate de lege
ale cărui reproducere, import, distribuire, închiriere sau împrumut atrage încălcarea acestor
drepturi:
a. nu se consideră contrafăcut, dacă a fost inclus în declarația vamală;
b. se consideră contrafăcut;
c. se consideră original.
358. Înainte de examinarea unei acţiuni în fond referitoare la drepturi de autor sau drepturi
conexe, la cererea uneia dintre părţi care a prezentat probe rezonabile, acceptabile şi suficiente
în susţinerea afirmaţiilor sale precum că îi sunt încălcate drepturile sau că o astfel de încălcare
este iminentă, pentru asigurarea probelor, instanţa de judecată poate dispune, sub rezerva de
protecţie a informaţiei confidenţiale:
a. aplicarea de amenzi pentru a preveni încălcările ulterioare;
b. aplicarea de măsuri de constrângere;
c. aplicarea de măsuri provizorii prompte şi eficiente.
359. Oricare persoană care, după expirarea termenului de protecţie a dreptului de autor, pentru
prima dată, în mod legal, publică sau pune la dispoziţia publicului prin orice mod o operă
nepublicată anterior:
a. nu poate beneficia de o protecție echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorilor;

b. beneficiază de o protecție echivalentă cu cea a drepturilor patrimoniale ale autorilor;
c. beneficiază de o remunerație echivalentă cu 50% din ceea ce ar fi putut pretinde autorii de la
organizațiile de gestiune colectivă a drepturilor.
360. Utilizatorul legal al bazei de date care este pusă la dispoziția publicului în orice mod:
a. poate efectua acte contrare unei exploatări normale a acestei baze, dacă interesele sale o cer;
b. nu poate efectua acte contrare unei exploatări normale a acestei baze de date;
c. poate pretinde dreptul de autor sau drepturi conexe asupra unei astfel de baze de date.

