Licență Februarie 2017
Drept Civil

Varianta nr. 1

1

Nedemnitatea succesorală:
a) poate fi invocată doar de comoştenitorii legali sau, după caz, de moştenitorii subsecvenţi;
b) produce efecte de la data deschiderii moştenirii;
c) poate fi constatată de instanţă şi anterior deschiderii succesiunii.

2

În materia răspunderii civile delictuale:
a) este cert prejudiciul care s-a produs în totalitate până la momentul când se solicită repararea
acestuia
b) obligaţia păzitorului juridic al lucrului, de a repara prejudiciul victimei, este independentă de
orice culpă
c) principiul reparării integrale nu este aplicabil atunci când prejudiciul este urmarea încălcării
unui drept subiectiv

3

În lipsa unor clauze speciale în contract, obligația de a îndeplini mandatul:
a) este o obligație de rezultat
b) este o obligație de diligență
c) poate fi o obligație de rezultat, dar poate fi și de diligență, după cum mandatul este cu titlu
oneros sau cu titlu gratuit

4

Pentru a fi în prezența viciului de consimțământ al erorii esențiale în cazul actelor juridice
bilaterale sau plurilaterale:
a) este obligatoriu ca fiecare parte să se găsească în eroare;
b) este suficient să cadă în eroare o singură parte, oricare dintre părțile actului juridic putând
invoca eroarea esențială pentru a obține anularea acestuia;
c) nu este necesar ca fiecare parte să se găsească în eroare dar numai partea care este în eroare se
poate prevala de eroarea în care s-a aflat pentru a obține anularea actului juridic încheiat.

5

În cazul pactului de opțiune privind vânzarea unui bun:
a) promitentul se obligă față de beneficiar să încheie în viitor contractul
b) acceptarea ofertei duce la încheierea contractului, fără să mai fi nevoie de un consimțământ al
promitentului
c) între data încheierii pactului și data exercitării opţiunii este permisă înstrăinarea bunului

6

În cazul în care la moştenirea lui A vin: soţia supravieţuitoare, B, în calitate de fiică, şi C, fiu,
(nedemn faţă de A), care, la rândul său, are un fiu, D, moştenirea se împarte între:
a) soţia supravieţuitoare şi B;
b) soţia supravieţuitoare, B şi D, prin reprezentare;
c) soţia supravieţuitoare, B şi D în nume propriu.

7

Reprezentarea succesorală:
a) operează de drept şi imperativ, fapt pentru care reprezentantul nu poate renunţa la moştenire;
b) se aplică şi atunci când persoana este dispărută, chiar dacă nu există o hotărâre declarativă de
moarte rămasă definitivă;
c) operează chiar dacă reprezentantul este nedemn faţă de reprezentat.

8

În sistemul Codului civil actual, condiția este un eveniment viitor și nesigur ca realizare:
a) de care depinde însăși existența actului juridic;
b) de care depinde nașterea sau desființarea obligației;
c) de care depinde eficacitatea sau desființarea obligației.

9

În situația titlurilor de valoare:
a) înscrisul constatator încorporează creanța ce a luat naștere din actul juridic;
b) debitorul poate invoca excepția nevalabilității cauzei pentru a refuza executarea;
c) este necesară analiza cauzei pentru care au fost încheiate în vederea stabilirii valabilității lor.
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10

Confirmarea actului juridic anulabil pentru vicierea consimțământului prin dol
a) implică, prin ea însăși, renunțarea la dreptul de a cere daune-interese;
b) nu implică, prin ea însăși, renunțarea la dreptul de a cere daune-interese;
c) poate fi retractată în interiorul termenului de prescripție.

sau violență:

11

Obligația de garanție a vânzătorului contra evicțiunii există:
a) numai față de cumpărător, nu și față de succesorii lui universali sau cu titlu universal
b) față de succesorul cu titlu particular al cumpărătorului, dar numai dacă transmiterea bunului de
la cumpărător la succesor s-a făcut cu titlu oneros
c) şi față de cel care a primit bunul prin donație de la cumpărător, deși donatorul nu ar răspunde
pentru evicțiune față de acesta

12

”Provocarea” confirmării de către partea interesată poate interveni dacă sunt îndeplinite
următoarele condiții:
a) notificarea trebuie să cuprindă solicitarea părții interesate adresată persoanei care poate invoca
anularea în vederea optării fie pentru confirmarea actului juridic anulabil, fie pentru exercitarea
acțiunii în anulare, în termen de trei luni de la primirea notificării;
b) notificarea trebuie să cuprindă solicitarea părții interesate adresată persoanei care poate invoca
anularea în vederea optării fie pentru confirmarea actului juridic anulabil, fie pentru exercitarea
acțiunii în anulare, în termen de șase luni de la primirea notificării;
c) persoana care poate invoca nulitatea este obligată să opteze fie pentru confirmarea actului juridic
anulabil, fie pentru exercitarea acțiunii în anulare, sub sancțiunea prescripției dreptului de a cere
anularea contractului.

13

Actul juridic încheiat sub imperiul temerii reverențiare:
a) este valabil încheiat;
b) este anulabil ;
c) dacă nu sunt îndeplinite cerințele violenței ca viciu de consimțământ care ar atrage anulabilitatea
contractului, cocontractantul va putea fi sancționat pentru abuz de drept.

14

În materia răspunderii civile delictuale:
a) minorul cu vârsta între 14 şi 18 ani nu răspunde de prejudiciul cauzat, întrucât are capacitate
restrânsă de exerciţiu
b) comitentul răspunde chiar dacă se dovedeşte că victima cunoştea sau, după împrejurări, putea
să cunoască, la data săvârşirii faptei prejudiciabile, că prepusul a acţionat fără nicio legătură cu
atribuţiile sau scopul funcţiilor încredinţate
c) se prezumă relativ că păzitorul juridic este proprietarul lucrului, titularul unui alt drept real sau
posesorul acestuia

15

Promisiunea unilaterală de vânzare-cumpărare:
a) este un act juridic unilateral, întrucât reprezintă manifestarea de voință a unei singure părți
b) este un contract, în principiu bilateral
c) uneori poate fi un contract sinalagmatic

16

Elementul animus domini al posesiei:
a) lipsește atunci când bunul este folosit cu intermitențe anormale în raport cu natura bunului;
b) este o condiție obligatorie pentru a beneficia de efectele atașate posesiei ca stare de fapt;
c) nu este prezumat în lege.

17

Proprietarul imobilului poate să își deschidă:
a) ferestre de lumină fără nici o limită de distanță și fără vreo altă condiție;
b) ferestre de vedere fără nici o limită de distanță;
c) ferestre de lumină fără limită de distanță cu condiția să fie astfel construite încât să împiedice
vederea spre fondul învecinat.
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18

Posesia, atribut al dreptului de proprietate:
a) poate fi exercitată corpore alieno;
b) nu poate fi exercitată corpore alieno;
c) reprezintă facultatea titularului dreptului de a utiliza bunul care face obiectul dreptului de
proprietate.

19

În materia răspunderii pentru faptele ilicite prejudiciabile ale minorilor:
a) obligaţia de supraveghere a persoanei responsabile este exclusiv contractuală
b) persoana care avea obligaţia de supraveghere este exonerată de răspundere dacă victima
introduce acţiune în reparaţie după ce autorul prejudiciului a ajuns la majorat
c) persoana răspunzătoare care a reparat prejudiciul victimei, are acţiune în regres împotriva
minorului care a cauzat prejudiciul la vârsta de 13 ani, doar dacă dovedeşte că acesta a acţionat
cu vinovăţie

20

În materia răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în general:
a) calitatea de păzitor juridic încetează automat prin neuz, chiar dacă o altă persoană nu a
dobândit puterea de a exercita independent şi în interesul său direct, direcţia, controlul şi
supravegherea lucrului
b) temeiul răspunderii păzitorului juridic faţă de victima prejudiciului este obiectiv
c) pentru angajarea răspunderii păzitorului juridic, acesta trebuie să se găsească într-un contact
material, direct şi nemijlocit cu lucrul în cauză

21

Clauza de inalienabilitate cu privire la un imobil care nu a fost înscrisă în cartea funciară:
a) se prezumă că nu există;
b) nu produce efecte nici între părți, nici față de terți în condițiile efectului constitutiv de drepturi
al înscrierii în cartea funciară;
c) este opozabilă creditorilor anteriori ai dobânditorilor cu titlu gratuit.

22

Dacă proprietarul unui teren constată că vecinul său a deplasat gardul dintre cele două imobile
înspre interiorul terenului celui dintâi:
a) nu poate să introducă o acțiune în revendicare împotriva vecinului său;
b) poate să introducă o acțiune în grănițuire împotriva vecinului său;
c) poate să introducă o acțiune posesorie împotriva vecinului său.

23

Vânzătorul nu datorează garanție contra viciilor ascunse :
a) în cazul vânzărilor silite
b) dacă viciul nu exista la data predării bunului, ci doar cauza lui
c) dacă viciul sau cauza lui nu exista la data încheierii contractului, apărând doar înainte de
predarea bunului

24

Persoana venită la moştenire prin reprezentare trebuie:
a) să aibă capacitate succesorală;
b) să facă dovada că succesiunea celui reprezentat a fost deschisă înainte de succesiunea în
discuţie;
c) să nu fi renunţat la moştenirea reprezentatului.

25

Sunt excepţii de la principiul proximităţii gradului de rudenie:
a) reprezentarea succesorală;
b) împărţirea pe linii;
c) dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor.

26

Mandatul în interes comun:
a) este sinonim cu actul cu sine însuși
b) este sinonim cu dubla reprezentare
c) presupune şi un interes propriu (altul decât dreptul la remunerație) al mandatarului în realizarea

3

operațiunii pentru care s-a dat mandat
27

Acțiunea în despăgubiri pe care o are proprietarul fondului aservit împotriva proprietarului
fondului dominant, în cazul dreptului de trecere:
a) este imprescriptibilă extinctiv;
b) începe să curgă din momentul stabilirii dreptului de trecere;
c) se stinge în situația în care fondul dominant dobândește un alt acces la calea publică.

28

Actele juridice referitoare la bunurile moştenirii, încheiate de un nedemn cu terţe persoane:
a) în măsura în care sunt menţinute ca valabile, obligă nedemnul la plata de despăgubiri către
adevăraţii moştenitori ca şi un posesor de rea-credinţă;
b) sunt desfiinţate toate cu efect retroactiv;
c) sunt menţinute ca valabile numai dacă sunt acte de conservare şi administrare.

29

Noțiunea de ”efecte ale actului juridic civil” se referă la:
a) acțiunile sau inacțiunile la care sunt îndreptățite ori de care sunt ținute părțile;
b) prestațiile la care se angajează părțile;
c) drepturile și obligațiile cărora actul juridic le dă naștere, le modifică sau le stinge.

30

În materia răspunderii civile delictuale:
a) Codul civil instituie prezumţia legală absolută a lipsei discernământului pentru minorii care
nu au împlinit 14 ani
b) culpa prepusului este o condiţie a angajării răspunderii comitentului faţă de victima
prejudiciului
c) certitudinea prejudiciului vizează prejudiciul actual, precum şi prejudiciul viitor şi sigur

31

În materia răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri:
a) în cazul scindării pazei juridice, paza utilizării lucrului este în sarcina proprietarului, iar paza
structurii lucrului este în sarcina detentorului precar
b) păzitorul juridic exercită puterea de direcţie, control şi supraveghere asupra lucrului, la
ordinele şi instrucţiunile păzitorului material şi în interesul acestuia
c) temeiul pazei juridice nu este întotdeauna o autoritate de drept

32

Mandatarul datorează dobânzi pentru sumele datorate mandantului:
a) de la data folosirii lor în interes propriu
b) de la data când trebuie predate mandantului, dacă nu le-a folosit în interes propriu
c) de la data punerii în întârziere, indiferent dacă au fost sau nu folosite în interes propriu

33

Acțiunea în revendicarea bunurilor mobile:
a) este admisibilă în termen de trei ani de zile din momentul pierderii lor, dacă acțiunea este
îndreptată împotriva hoțului:
b) poate fi îndreptată împotriva hoțului oricând;
c) nu conferă terțului dobânditor de bună credință a bunului mobil dintr-un târg un drept de
retenție.

34

Sunt imprescriptibile extinctiv următoarele acțiuni reale având ca obiect bunuri proprietate
privată:
a) acțiunea în revendicare imobiliară în caz de avulsiune;
b) acțiunea confesorie prin care se urmărește apărarea dreptului de usufruct;
c) acțiunea negatorie.

35

Pentru a fi lezionar, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească actul juridic încheiat de minorul
cu capacitate de exercițiu restrânsă fără încuviințarea ocrotitorului legal sunt:
a) să fie act juridic unilateral, cu titlu oneros;
b) să fie un act păgubitor pentru minor prin raportare la momentul încheierii actului juridic;
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c) să fie un act păgubitor pentru minor prin raportare la data cererii în anulare.
36

Se poate încheia prin mandatar:
a) o căsătorie;
b) o tranzacție
c) un testament

37

În materia răspunderii civile delictuale:
a) dacă lucrul cauzează prejudiciul în timp ce paza materială se exercită de către o altă persoană
decât păzitorul său juridic, victima poate pretinde reparaţia numai de la păzitorul material
b) prejudiciul viitor şi eventual a cărui producere în viitor este nesigură, nu este un prejudiciu cert
c) raportul de prepuşenie se caracterizează prin subordonarea comitentului faţă de prepus

38

Dacă mai mulți mandatari s-au obligat prin contractul de mandat să lucreze împreună:
a) ei răspund solidar față de mandant doar dacă există o clauză în acest sens
b) ei nu răspund solidar
c) răspunderea lor este solidară, dacă nu s-a stipulat altfel.

39

În caz de nedemnitate succesorală:
a) efectele nedemnităţii nu se produc şi faţă de descendenţii nedemnului;
b) efectele se produc şi faţă de descendenţii nedemnului;
c) nedemnul nu este obligat să restituie fructele culese din moştenire.

40

În materia răspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri, în general:
a) angajarea răspunderii necesită, alături de condiţiile generale, întrunirea cumulativă a două
condiţii speciale: lucrul care a cauzat prejudiciul să se afle în paza juridică a unei persoane;
culpa păzitorului juridic
b) operează prezumţia absolută că păzitorul juridic este proprietarul acelui lucru
c) paza juridică poate fi transmisă prin acte juridice

41

Nedemnitatea succesorală:
a) este o sancţiune civilă ce se aplică în virtutea voinţei celui care lasă moştenirea;
b) se aplică numai pentru faptele expres şi limitativ prevăzute de lege;
c) operează numai în cadrul moştenirii legale.

42

Litigiile dintre vecini în legătură cu determinarea exactă a suprafeței de teren asupra căreia sunt
proprietari pot fi soluționate prin:
a) acțiunea în grănițuire;
b) acțiunea în revendicare;
c) acțiunea în complângere.

43

În materia răspunderii civile delictuale:
a) certitudinea prejudiciului viitor se referă doar la existenţa acestuia
b) în cazul scindării pazei juridice, detentorul precar răspunde pentru prejudiciul cauzat de viciul
intern al lucrului
c) raportul de prepuşenie poate să aibă izvor contractual

44

Clauzele de inalienabilitate:
a) sunt valabile doar în măsura în care legea le permite în mod expres;
b) afectează dispoziția juridică asupra bunului vizat;
c) instituie o obligație personală a proprietarului care va putea fi obligat doar la despăgubiri în
cazul încălcării clauzei de inalienabilitate.

45

Soţul supravieţuitor:
a) poate veni prin reprezentare la moştenirea soţului predecedat;
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b) în concurs cu ascendenţii sau rudele colaterale are un drept special la moştenire asupra
mobilelor şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice;
c) nu este moştenitor rezervatar.
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