TEMATICA, BIBLIOGRAFIA ȘI TESTELE GRILĂ ALE DISCIPLINEI
”DREPT CIVIL – OBLIGAȚII”
PENTRU PROBA DE EVALUARE A CUNOȘTINȚELOR FUNDAMENTALE ȘI DE
SPECIALITATE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENȚĂ AFERENT
PROGRAMULUI DE STUDII DREPT
TEMATICA:
I. Efectele contractului. (art.1270-art.1294 C.civ.).
II. Executarea obligațiilor (art.1469- art.1565 C.civ.).
III. Transmiterea și transformarea obligațiilor (cesiunea de creanță, subrogația,
preluarea de datorie, novația) (art. 1566 - art.1614 C.civ.).
IV. Stingerea obligațiilor (compensația, confuziunea, remiterea de datorie,
imposibilitatea fortuită de executare ) ( art.1615 - art.1634 C.civ.).
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Notă*
Bibliografia indicată are caracter orientativ. Pot fi consultate orice lucrări (tratate,
cursuri universitare, monografii) cu condiția ca acestea să fie actualizate.

ÎNTREBĂRI – TESTE GRILĂ
1. Rezoluțiunea poate opera:
a) de plin drept, ca urmare a convenției părților;
b) numai pe cale judiciară, dacă nu s-a prevăzut rezilierea de plin drept;
c) atunci când este declarată unilateral de partea neîndreptățită.
2. Sunt terți în materia simulației:
a) numai succesorii cu titlu particular ai părților;
b) numai creditorii chirografari ai părților;
c) succesorii universali și cu titlu universal ai părților, numai dacă părțile
și-au propus să fraudeze interesele acestora prin simulație.
3. Clauza penală:
a) îl scutește pe creditor de dovada prejudiciului;
b) poate fi cumulată cu executarea în natură atunci când a fost prevazută
pentru neexecutarea obligației;
c) este datorată dacă nu sunt întrunite condițiile necesare acordării de
daune-interese.
4. Ca efect al cesiunii de creanță:
a) cedentul are obligația de garanție în limita valorii nominale a creanței
atunci când cesiunea s-a realizat cu titlu oneros;
b) creanța se transferă în patrimoniul cesionarului cu toate drepturile sale
de la momentul notificării debitorului;
c) cedentul garantează existența creanței și a accesoriilor sale, la momentul
cesiunii sale, dacă prin convenție părțile nu au stabilit contrariul.
5. Constituie efect al novației:
a) păstrarea accesoriilor și garanțiilor care însoțeau vechea obligație, dacă
părțile nu au prevăzut altfel;
b) nașterea unui nou raport juridic obligațional, care va coexista cu
precedentul;
c) stingerea vechii obligații și înlocuirea ei cu o nouă obligație.
6. Stipulația pentru altul este o excepție de la:
a) principiul forței obligatorii a contractului;
b) principiul relativităţii efectelor contractului;
c) principiul opozabilităţii efectelor contractului.

7. Contractul sinalagmatic este contractul:
a) în care obligațiile sunt reciproce sau interdependente;
b) în care obligațiile sunt reciproce și interdependente;
c) a cărui executare presupune obligații în sarcina ambelor părți.
8. Darea în plată:
a) este un mod de stingerea obligației;
b) nu presupune consimțământul creditorului în cazul în care prestația
oferită de debitor are o valoare mai mare decât cea datorată;
c) se confundă cu novația prin schimbare de obiect.
9. Subrogaţia consimţită de debitor:
a) nu este admisă de lege;
b) impune acordul creditorului în formă autentică;
c) este valabilă numai dacă actul de împrumut şi chitanţa de plată a datoriei
au dată certă.
10. Impreviziunea este aplicabilă numai dacă:
a) schimbarea împrejurărilor a intervenit înainte de încheierea contractului;
b) schimbarea împrejurărilor a intervenit concomitent cu încheierea
contractului;
c) debitorul a încercat, într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţa,
negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului.
11. Punerea în întârziere a debitorului:
a) are ca efect stabilirea refuzului debitorului în executarea obligaţiei sale
contractuale sau extracontractuale, fapt ce dă drept creditorului să ceară daune
compensatorii;
b) operează de drept atunci când prin natura obligaţiei aceasta nu poate fi
îndeplinită decât într-un anumit termen, pe care debitorul nu l-a respectat;
c) nu este necesară în cazul încălcării obligaţiilor de a face.
12. În materia novației:
a) intenția de a nova trebuie să fie neîndoielnică;
b) ipotecile care garantează creanța inițială vor însoți noua creanță;
c) fideiusorii rămân obligaţi chiar dacă novația operează cu privire la
debitorul principal.
13. Când obiectul plății unei obligații este un bun individual
determinat, iar părțile nu au stabilit locul efectuării plății, ea se va face:

a) la domiciliul debitorului;
b) la locul unde se găsea bunul în momentul încheierii contractului;
c) la locul unde se găsește bunul în momentul scadenței.
14. În materia preluării datoriei:
a) debitorul inițial nu este liberat prin preluarea datoriei, dacă se dovedește
că noul debitor era insolvabil la data când a preluat datoria, chiar dacă creditorul
care a consimțit la preluare cunoștea această împrejurare;
b) preluarea datoriei este considerată acceptată dacă creditorul căruia i s-a
comunicat preluarea datoriei nu a răspuns în termenul rezonabil acordat în acest
scop;
c) cel care a preluat datoria este obligat să îl libereze pe debitor, executând
la timp obligaţia, chiar dacă creditorul nu și-a dat acordul său dacă a refuzat
preluarea.
15. Problema riscului contractual se pune în cazul:
a) neexecutării culpabile a obligaţiilor contractuale de către una din părţi;
b) constatării nulităţii contractului sinalagmatic;
c) imposibilităţii fortuite de executare a obligaţiilor contractuale, deci a unei
cauze independente de orice culpa a vreuneia dintre părţi.
16. Promisiunea faptei altuia:
a) este o excepție de la principiul relativității efectelor contractului;
b) generează pentru promitent o obligație de rezultat;
c) este un contract prin care o persoană se obligă să determine un terț să
ratifice sau să încheie un act juridic.
17. În caz de neexecutare a unei obligații contractuale creditorul:
a) este obligat să solicite executarea în natură a obligației;
b) are dreptul la daune-interese în cazul în care neexecutarea obligației este
culpabilă;
c) poate apela la mijloacele juridice (remedii) consacrate în Codul civil în
ordinea indicării de către legiuitor.
18. Prin repararea integrală a prejudiciului în cadrul răspunderii civile
contractuale înţelegem:
a) atât damnum emergens cât şi lucrum cessans;
b) numai prejudiciul actual;
c) atât prejudiciul previzibil cât şi cel imprevizibil.
19. În cazul obligațiilor bănești daunele interese moratorii:

a) curg de la data punerii în întârziere;
b) curg de la data scadenței;
c) se cuvin doar dacă creditorul face dovada existeței unui prejudiciu.
20. În materia obligaţiilor:
a) prejudiciul cauzat de pierderea unei şanse nu dă dreptul la daune-interese
pentru creditor;
b) debitorul răspunde întotdeauna numai pentru prejudiciile pe care le-a
prevăzut sau putea să le prevadă ca urmarea a neexecutării la momentul incheierii
contractului;
c) despăgubirile datorate de debitor se diminuează atunci când prejudiciul
este cauzat în parte de un eveniment al cărui risc a fost asumat de creditor.

Conf. Univ. Dr. DUMITRU Maria

