DREPT CIVIL. CONTRACTE
1. În cazul bunurilor generic determinate, transferul proprietăţii asupra lucrului vândut se
realizează:
a. în momentul încheierii contractului;
b. în momentul acordului de voinţă;
c. în momentul individualizării bunurilor.
2. Vânzarea lucrului altuia:
a. este lovită de nulitate absolută;
b. este afectată de nulitate relativă;
c. este valabilă.
3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească preţul, ca obiect al prestaţiei cumpărătorului?
a. să fie stabilit în bani;
b. poate să îmbrace forma oricărei alte prestaţii;
c. poate fi lăsat la aprecierea cumpărătorului.
4. Când există obligaţia de garanţie a vânzătorului contra evicţiunii rezultând din fapta
unui terţ?
a. indiferent dacă este vorba de o tulburare de drept sau de fapt;
b. indiferent dacă vânzătorul a cunoscut sau nu cauza evicţiunii;
c. când este vorba despre viaţa şi sănătatea unei persoane.
5. Vânzătorul răspunde pentru vicii ascunse:
a. numai dacă a cunoscut aceste vicii;
b. dacă a neglijat bunul vândut;
c. indiferent dacă le-a cunoscut sau nu.
6. Ce este acţiune redhibitorie?
a. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea relativă pentru leziune;
b. este acţiunea în justiţie prin care se invocă nulitatea absolută pentru violenţă;
c. este acţiunea în rezoluţiune pentru vicii ascunse ale bunului vândut.
7. Este interzisă de lege:
a. vânzarea bunurilor viitoare;
b. vânzare a drepturilor litigioase;
c. vânzarea moştenirilor nedeschise.
8. Contractul de donaţie este :
a. solemn;
b. comutativ
c. aleatoriu
9. Nu au capacitatea de a primi donaţii:
a. medicii şi farmaciştii, care au tratat o persoană de o boală din care aceasta moare;
b. soţii;
c. minorii şi persoanele puse sub interdicţie.
10. Donaţia între soţi este:
a. revocabilă;
b. irevocabilă;
c. anulabilă.
11. Când operează revocarea pentru ingratitudine?
a. donatarul a atentat la viaţa donatorului;

b. donatorul este incapabil;
c. donatorul a predecedat donatarului.
12. Darul manual este un contract:
a. consensual
b. real
c. solemn.
DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
1. Legatarul cu titlul particular:
a. Răspunde de pasivul moştenirii în limitele activului succesoral;
b. Răspunde de pasivul moştenirii peste limitele activului succesoral;
c. Nu răspunde de pasivul moştenirii.
2. Întinderea rezervei succesorale, în cazul descendenţilor, este de:
a. 1/3 din moştenire, dacă există un singur descendent;
b. 2/3 din moştenire, dacă există doi descendenţi;
c. 3/4 din moştenire, dacă există trei sau mai mulţi descendenţi;
d. 1/2 din cota succesorală la care are dreptul fiecare descendent.
3. Rezerva succesorală cuvenită ascendenţilor privilegiaţi este de:
a. 1/3 din moştenire, dacă la moştenire vine un singur părinte;
b. 1/4 din moştenire, dacă la moştenire vine un singur părinte;
c. 2/3 din moştenire, dacă la moştenire vin ambii părinţi;
d. 1/2 din cota succesorală la care are dreptul ascendentul privilegiat.
4. Desemnarea legatarului într-un testament se poate face:
a. Prin desemnarea de către testator a elementelor cu ajutorul cărora persoana
legatarului poate fi identificată;
b. Prin desemnarea în testament a persoanei căreia testatorul i-a comunicat verbal
numele legatarului;
c. Prin dispoziţia inclusă în testament ca persoana legatarului să fie aleasă de o terţă
persoană.
5. Legatul universal poate fi instituit:
a. Numai în favoarea unei singure persoane;
b. În favoarea mai multor persoane;
c. Asupra tuturor bunurilor mobile sau asupra tuturor bunurilor imobile.
6. Pot veni la mostenirea defunctului:
a. Copiii moştenitorului nedemn, în nume propriu;
b. Copiii moştenitorului nedemn, prin reprezentare;
c. Ceilalţi descendenţi ai nedemnului, în nume propriu sau prin reprezentare.
7. Soţul supravieţuitor al defunctului:
a. Apartine clasei I de moştenitori;
b. Este considerat rudă cu defunctul;
c. Vine în concurs cu fiecare clasă de moştenitor.

8. Fac parte din clasa a II-a de moştenitori legali:
a. Părinţii defunctului;
b. Fraţii şi bunicii defunctului;
c. Strănepoţii de frate ai defunctului.
9. Reprezentarea:
a. Este admisă la infinit în toate cazurile;
b. Operează de drept şi imperativ;
c. Operează de drept, dar efectele ei pot fi modificate prin voinţa defunctului.
10. Reprezentantul care a acceptat moştenirea defunctului;
a. Răspunde pentru pasivul moştenirii peste limitele activului succesoral (ultra vires
hereditatis)
b. Nu poate răspunde pentru pasivul moştenirii;
c. Răspunde pentru pasivul succesoral în limitele activului succesoral (intra vires
hereditas).
11. Fac parte din clasa I de moştenitori legali:
a. Descendenţii din căsătorie;
b. Descendenţii din afara căsătoriei, chiar dacă filiaţia nu este stabilită potrivit legii;
c. Descendenţii care au fost adoptaţi de fratele defunctului.
12. Soţul supravieţuitor:
a. Poate înlătura de la moştenire rudele defunctului;
b. Poate fi înlăturat de la moştenire de rudele defunctului;
c. Nu poate înlătura de la moştenire rudele defunctului, indiferent din ce clasă fac ele
parte.
DREPT CIVIL. DREPTURI REALE

1. Uzufructul este:
a. Dreptul de a folosi bunul propriu, fără ca altă persoană să poată împiedica acest lucru;
b. Dreptul de a trece pe terenul vecinului;
c. Dreptul de a folosi bunul altei persoane şi de a culege fructele acestuia.
2. Dreptul de superficie:
a. Este dreptul de a avea sau de a edifica o construcţie pe terenul altuia, deasupra sau in
subsolul acelui teren;
b. Se poate constitui pe o durata de cel putin 49 ani:
c. Se apără prin acţiunea negatorie şi acţiunea confesorie.
3. Dezmembrămintele dreptului de proprietate:
a. Sunt drepturi reale principale;
b. Sunt drepturi de cranţă;
c. Sunt drepturi reale accesorii.
4. Constituie atribute ale dreptului de proprietate:

a. Dreptul de uz şi dreptul de uzufruct;
b. Usus, fructus şi abusus;
c. Animus şi corpus.
5. Dreptul de proprietate este un drept:
a. Netrasmisibil;
b. Perpetuu;
c. Relativ
6. Spre deosebire de proprietate, posesia este:
a. Stare de fapt;
b. Stare de drept;
c. Detenţie precară a bunului.
7. Posesia se exercită:
a. Numai prin putere proprie;
b. Prin putere proprie sau prin intermediul unei alte persoane;
c. Numai prin putere propriede către persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu.
8. Reprezintă element constitutiv al posesiei:
a. Elementul material (corpus);
b. Elementul juridic (titlul);
c. Elementul incorporal (durata în timp).
9. Insesizabilitatea dreptului de proprietate publică presupune că:
a. Bunurile proprietate publică nu sunt dezmembrabile;
b. Bunurile proprietate publică nu pot fi dobândite prin uzucapiune;
c. Bunurile proprietate publică nu pot fi supuse executării silite.
10. Proprietarul nu poate înstrăina atributul:
a. Ius utendi;
b. Ius fruendi;
c. Ius abutendi.
11. Dreptul de proprietate privată este:
a. Insesizabil;
b. Inalienabil;
c. Inviolabil.
12. Dreptul de proprietate privată:
a. Este un drept real accesoriu;
b. Nu se stinge prin înstrăinarea bunului;
c. Nu are caracter perpetuu.

DREPT CIVIL. TEORIAGENERALĂ A DREPTULUI CIVIL. OBLIGAŢII
1. Actele juridice civile, după modul lor de formare, sunt:
a) unilaterale şi plurilaterale;
b) consensuale, solemne şi reale;
c) unilaterale, bilaterale şi multilaterale.
2. Actul juridic comutativ este cel în care:
a) părţile cunosc de la momentul încheierii lor existenţa şi întinderea drepturilor şi
obligaţiilor;
b) părţile pot să-l modifice ulterior;
c) părţile au şansa unui câştig şi riscul unor pierderi.
3. Capacitatea de a încheia acte juridice civile este:
a) condiţie (cerinţă) de fond;
b) condiţie (cerinţă) de formă;
c) condiţie (cerinţă) care nu este prevăzută de lege.
4. Consimţământul este:
a) condiţie (cerinţă) esenţială de fond;
b) condiţie (cerinţă) neesenţială de fond;
c) condiţie (cerinţă) esenţială de formă.
5. Cauza actului juridic civil trebuie:
a) să fie reală, licită, serioasă;
b) să existe şi să fie serioasă;
c) să fie reală, licită şi morală.
6. Clasificarea actelor juridice civile în acte de conservare, de administrare şi de
dispoziţie, prezintă importanţă în materie de:
a) mandat;
b) preluare de datorie;
c) cesiune de creanţă.
7. Actul de subînchiriere este:
a) translativ;
b) constitutiv;
c) declarativ.
8. Actele constitutive:
a) nu produc niciun fel de efect;
b) produc efecte ex tunc (pentru trecut);
c) crează situaţii juridice noi, inexistente până la momentul încheierii actului juridic.
9. Sunt acte juridice unilaterale:
a) testamentul olograf;
b) contractul de donaţie;
c) gestiunea intereselor altuia.

10. Actele cu executare succesivă sunt supuse:
a) rezoluţiunii ca regulă pentru executarea culpabilă a obligaţiilor;
b) rezoluţiunii pentru nerespectarea condiţiilor de validitate la încheierea lor;
c) rezilierii, iar aceasta va produce efecte numai pentru viitor.
11. Testamentul este un act juridic civil:
a) strict personal;
b) inter vivos (între vii);
c) dezinteresat.
12. Sunt acte juridice civile constitutive:
a) ipoteca convenţională;
b) donaţia;
c) partajul.

