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DREPT CIVIL. OBLIGAŢII

Tematică și bibliografie - Drept civil. Obligaţii
TEMATICĂ:
1. Efectele contractului. (art.1270-art.1294 C.civ.);
2. Executarea obligațiilor (art.1469- art.1565 C.civ.);
3. Transmiterea și transformarea obligațiilor (cesiunea de creanță, subrogația, preluarea de
datorie, novația), (art. 1566 - art.1614 C.civ.);
4. Stingerea obligațiilor (compensația, confuziunea, remiterea de datorie, imposibilitatea
fortuită de executare), (art.1615 - art.1634 C.civ.);
BIBLIOGRAFIE:
1. POP, L., POPA, I.-F., VIDU, S.I., Curs de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic,
București, 2015;
2. VASILESCU, P., Drept civil. Obligații, Editura Hamangiu, București, 2012;
3. BAIAS, FL. A., CONSTANTINOVICI, R., CHELARU, E., MACOVEI, I., Noul Cod civil.
Comenatriu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2012;
4. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizată la zi;
TESTE GRILĂ - DREPT CIVIL. OBLIGAŢII
1. Dacă o sumă de bani nu este plătită la scadență:
a) creditorul are dreptul la daune moaratorii, de la scadență până la momentul plătii, în
cuantumul convenit de părți fără ca părțile să trebuiască să dovedească un prejudiciu;
b) debitorul poate să facă dovada ca prejudiciul suferit de creditor, ca urmare a întârzierii la
plată, este mai mic decât dobânda legală, în lipsa unui cuantum, al daunelor moratorii convenit
de părți;
c) creditorul are dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a
prejudiciului suferit, atunci când dobânzile moratorii datorate sunt mai mari decât dobânda
legala.
2. În materia subrogației:
a) înlocuirea creditorului nu se face cu ocazia plății;
b) plata datoriei poate fi făcută de un codebitor solidar numai cu acceptul codebitorului pentru
care se efectuează plata;
c) solvensul se substituie creditorului beneficiind de toate garanțiile anterioare ale datoriei.

3. Dacă în contract a fost prevăzută o clauză penală:
a) în caz de neexecutare a obligației de către debitor, creditorul poate cere fie executarea silită
în natură a obligației principale, fie clauza penală;
b) debitorul poate refuza executarea obligației, oferind clauza penală;
c) nu este datorată dacă sunt întrunite condițiile necesare acordării de daune-interese.
4. Cesiunea de creanță:
a) produce efecte față de terți din momentul în care debitorul cedat o acceptă prin înscris sub
semnătură privată;
b) transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată;
c) este întotdeauna un act cu titlu oneros.
5. Darea în plată:
a) este un mod de stingere a 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.
6. Dobândirea drepturilor de către terțul beneficiar al stipulației pentru altul are loc:
a) la momentul acceptării contractului de către terțul beneficiar, prin act autentic;
b) la momentul acceptării, chiar și tacite, a contractului, de către terțul beneficiar;
c) la momentul încheierii contractului dintre stipulant și promitent.
7. Sancțiunea rezoluțiunii judiciare a contractului:
a) nu produce efecte asupra cauzelor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de
rezoluțiune;
b) operează pentru neexecutarea în parte a obligației chiar dacă partea neexecutată privește
una din obligațiile de mică însemnătate;
c) nu afectează niciodată drepturile dobândite de terți, chiar dacă titlul autorului lor a fost
desființat ca efect al rezoluțiunii.
8. În materia simulației:
a) terții de bună-credință au posibilitatea de a invoca efectele actului secret;
b) atunci când există un conflict între terți, vor avea câștig de cauză acei terți care invocă actul
secret;
c) admiterea acțiunii în simulație nu validează contractul secret dacă, la încheierea acestuia, nu
au fost respectate toate condițiile de validitate de formă.
9. Plata:
a) se va efectua la locul unde bunul se găsește la momentul plății dacă are ca obiect un bun
individual determinat;
b) este cherabilă dacă părțile nu au prevăzut un loc al plății;
c) este portabilă dacă plata se face la domiciliul debitorului.
10. Confuziunea:
a) atunci când intervine între un creditor și un codebitor solidar nu stinge creanța celorlalți
codebitori, mai puțin partea partea pentru care a operat confuziunea;
b) este definitivă, în sensul că nu încetează odată cu încetarea cauzei care a provocat-o;

c) nu operează între o persoană fizică și o persoană juridică.
Conf. univ. dr. DUMITRU Maria

DREPT CIVIL. CONTRACTE

Tematică și bibliografie - Drept civil. Contracte
TEMATICĂ:
1. Contractul de vânzare (art.1650 - art.1762 C.civ.);
2. Contractul de donație (art.984 - art. 992 C.civ., art.1006 C.civ.- art.1033 C.civ.);
3. Contractul de locațiune.(art.1777 - art.1823 C.civ.) (fără ,,Reguli particulare în materia
închirierii locuințelor,, și ,,Reguli particulare în materia arendării,,);
4. Contractul de împrumut (art. 2144 - art. 2170 C.civ.);
BIBLIOGRAFIE:
1. BAIAS, FL. A., CONSTANTINOVICI, R., CHELARU, E., MACOVEI, I., Noul Cod civil.
Comenatriu pe articole, Editura C.H. Beck, București, 2012;
2. R. DINCA, Contracte speciale in Noul Cod civil. Note de curs., Editura Universul Juridic,
București, 2013;
3. D. FLORESCU, Contracte civile in Noul Cod civil, Editura Universul Juridic, București,
2014;
4. FL. MOTIU, Contracte speciale potrivit noului Cod civil, ediția a V-a, Editura Universul
juridic, București, 2014;
5. L. STĂNCIULESCU, Dreptul contractelor civile, ediția a 3-a, Editura Hamangiu,
București, 2017;
6. *** Legea nr. 287/2009 privind Codul civil actualizată la zi;
TESTE GRILĂ - DREPT CIVIL. CONTRACTE
1. Promisiunea unilaterală de vânzare:
a) dă naștere unei obligații de a da în sarcina vânzătorului;
b) este un act juridic unilateral a cărei neîndeplinire dă dreptul celeilalte părți să solicite
pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de titlu;
c) dă naștere unei acțiuni ce se prescrie în termen de 6 unui de la data la care contractul de
vânzare-cumpărare trebuia încheiat.
2. Dacă bunul este afectat de vicii, cumpărătorul poate solicita înapoierea unei părți din
prețul lucrului:
a) pe calea unei acțiuni redhibitorii;
b) pe calea unei acțiuni estimatorii;
c) pe calea ambelor acțiuni exercitate concomitent.
3. În cazul vânzării lucrului viitor:
a) cumpărătorul nu va fi obligat să plătească prețul în caz de nerealizare a lucrului, cu excepția
situației în care și-a asumat riscul nerealizării;

b) nerealizarea în parte a lucrului afectează validitatea contractului;
c) nerealizarea lucrului la termenul convenit constituie o cauză de nevalabilitate a contractului
de vânzare-cumpărare.
4. Prin contractul de vânzare-cumpărare:
a) se poate transmite exclusiv dreptul de proprietate asupra unui bun;
b) în afara dreptului de proprietate asupra unui bun, nu pot fi transmise și alte drepturi reale
sau de creanță;
c) în afară de dreptul de proprietate asupra unui bun, pot fi transmise prin intermediul acestui
contract și drepturi de creanță.
5. În cazul împrumutului unei sume de bani:
a) împrumutatul este obligat să restituie întotdeauna doar suma nominală primită, oricare ar fi
variația valorii acesteia;
b) împrumutatul este obligat să restituie suma nominală primită, oricare ar fi variația valorii
acesteia, dacă părțile nu au convenit altfel;
c) împrumutatul este obligat să restituie doar suma nominală primită, afară de cazul în care
variația valorii acesteia depășește dobânda penalizatoare.
6. În situația în care printr-un singur mandat au fost împuternicite mai multe persoane:
a) există solidaritate între acestea;
b) fiecare mandatar poate executa mandatul singur, doar dacă acest lucru s-a prevăzut expres în
contract;
c) fiecare va răspunde individual pentru executarea mandatului, cu excepția cazului în care în
contractul de mandat s-a prevăzut expres contrariul.
7.Contractul de vânzare cu pact de răscumpărare:
a) este calificat ca fiind o simulație;
b) este lovit de nulitate deoarece ascunde împrumuturi cu dobânzi cămătărești;
c) este supus unei condiții rezolutorii.
8. În cazul revocării donației pentru ingratitudine:
a) donatarul va fi obligat să restituie fructele pe care le-a perceput începând cu data faptului
ingratitudinii;
b) donatarul va fi obligat să restituie fructele pe care le-a perceput începând cu data
introducerii cererii de revocare a donației;
c) în ceea ce privește bunurile care nu sunt supuse unor formalități de publicitate, sunt afectate
drepturile reale asupra bunului donat dobândite de la donatar, cu titlu oneros, de către terții de
bună credință.
9. În materia donației:
a) nulitatea căsătoriei atrage caducitatea donației făcute soțului de bună sau de rea- credință;
b) oferta de donație nu mai poate fi acceptată după decesul destinatarului ei;
c) dreptul la acțiunea prin care se solicită executarea sarcinii se prescrie în termen de 1 an de
la data la care sarcina trebuia executată.
10. Atunci când bunul dat în locațiune este afectat de vicii:
a) locatorul răspunde chiar dacă lucru nu este absolut impropriu folosinței;

b) locatarul are dreptul de a solicita rezilierea contractului chiar dacă viciile nu sunt grave; c)
locatorul nu răspunde pentru viciile aparente chiar dacă aceasta cauzează prejudicii vieții,
sănătății sau integrității corporale a locatarului.
Conf. univ. dr. DUMITRU Maria

DREPT CIVIL. SUCCESIUNI

Tematică și bibliografie - Drept civil. Succesiuni
TEMATICĂ:
1. Aspecte teoretice și practice privind acceptarea moștenirii;
2.Condiții cerute de lege pentru a moșteni;
3.Moștenitorii rezervatari;
4.Testamentul în Noul Cod Civil;
BIBLIOGRAFIE:
1. MACOVEI, D., CADARIU, I.E., Drept civil. Succesiuni, Editura Junimea, Iași, 2005;
2. STANCIULESCU, L., Curs de drept civil. Succesiuni Editura Hamangiu, București, 2015;
3. STOICA,V., DRAGU,L., Moștenirea legală conform Noului Cod Civil, Editura Universul
Juridic, 2012
TESTE GRILĂ - DREPT CIVIL. SUCCESIUNI
1. Moștenirea este o transmisiune:
a) de bunuri ale defunctului;
b) de patrimoniu;
c) de drepturi și obligații.
2. Moștenirea este ab intestat:
a) când revine statului;
b) când defunctul nu a lăsat testament;
c) când se transmite potrivit legii sau este vacantă.
3. Momentul deschiderii moștenirii marchează:
a) competența teritorială a notarului public;
b) începerea procedurii succesorale notariale;
c) începerea stării de indiviziune.
4. Nedemnitatea succesorală este:
a) o incapacitate succesorală;
b) opera legii sau a voinței testatorului;
c) o sancțiune civilă.
5. Moștenirea poate fi:
a) legală, testamentară ori convențional;

b) legală si testamentară;
c) numai legală și numai testamentară.
6. Persoanele dispărute:
a) au capacitate succesorală provizorie;
b) nu au capacitate succesorală;
c) au aceeași capacitate ca și comorientii.
7. Fiul născut la doua luni după decesul tatălui sau:
a) nu are vocație succesorală;
b) nu are capacitate succesorală;
c) va veni la moștenire.
8. Nedemnitatea succesorală:
a) privește numai moștenirea testamentară;
b) produce efecte și față de descendenții nedemnului;
c) operează de drept sau poate fi judiciară.
9. Condiția vocației la moștenire trebuie îndeplinită:
a) numai de persoana fizică;
b) numai de persoana fizică sau juridical;
c) de persoana fizică, persoana juridical sau statul.
10. Principiul proximității gradului de rudenie:
a) operează numai în clasa I de moștenitori legali;
b) operează în toate clasele de moștenitori legali;
c) operează numai între rudele în linie dreaptă.
11. Reprezentarea succesorală nu este admisă în privința:
a) descendenților din frați și surori ai defunctului;
b) ascendenților privilegiați ai defunctului;
c) descendenților defunctului.
12. Soțul supraviețuitor:
a) poate veni la moștenire prin reprezentare;
b) nu este obligat la raportul donațiilor;
c) este moștenitor sezinar.
13. Împărțeala pe linii se aplică:
a) descendenților defunctului;
b) colateralilor privilegiați;
c) fraților și surorilor defunctului.
14. În concurs cu ascendenții ordinari, soțul supraviețuitor culege:
a) 3/4 din moștenire, iar bunicii culeg ¼;
b) 1/2 din moștenire, iar bunicii culeg ½ din moștenire;
c) 3/4 din moștenire, iar bunicii culeg ¼ din moștenire.

15. Cuprinsul principal al testamentului îl constituie:
a) dispozițiile cu privire la înmormântare;
b) sarcinile impuse legatarilor;
c) legatele.
16. Moștenitorii rezervatari sunt:
a) soțul supraviețuitor;
b) descendenții, ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați;
c) descendenții, ascendenții și soțul supraviețuitor.
17. Testamentul:
a) este un act personal;
b) este revocabil în ceea ce privește recunoașterea unui copil ;
c) poate fi încheiat prin mandatar cu procură specială autentică.
18. Legatul universal este dispoziția testamentară care:
a) transferă toate bunurile succesiunii;
b) transferă toate drepturile și obligațiile;
c) conferă vocative la întreaga moștenire.
19. Acceptarea moștenirii este forțată când:
a) exista o dare la o parte, fără imposedare;
b) exista o dosire a bunurilor moștenirii;
c) se ascunde orice donație.
20. Renunțarea la moștenire se face:
a) prin înscris autentic sau sub semnătura private;
b) numai prin declarative în formă autentică;
c) prin orice formă.
21. Datoriile moștenirii sunt:
a) obligații create cu ocazia deschiderii moștenirii;
b) obligații aflate în plată la data deschiderii moștenirii;
c) obligații aferente sarcinilor moștenitorilor, determinate prin testament.
22. Certificatul de moștenitor:
a) are putere de lucru judecat;
b) face dovada deschiderii procedurii succesorale;
c) face dovada calității de moștenitor.
23. Sunt moștenitori sezinari:
a) soțul supraviețuitor și ascendenții;
b) ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați;
c) ascendenții privilegiați.
24. Succesibilul poate fi persoana care:
a) a acceptat moștenirea;
b) nu a acceptat moștenirea;

c) îndeplinește condițiile pentru a moșteni.
25. Termenul de opțiune succesorala are natura:
a) unui termen de prescriptive;
b) unui termen de decădere;
c) unui termen de prescriptive, ca excepție.
26. Moștenitorul legal gratificat prin testament:
a) poate opta diferit în privința moștenirii legale și în privința legatului;
b) nu poate opta diferit;
c) optează potrivit principiului indivizibilității.
27. Renunțarea la moștenire:
a) poate fi făcută în favoarea altor moștenitori;
b) se presupune în cazul în care succesibilul nu optează în termenul stabilit de instanță;
c) este valabil încheiată în formă scrisă sau orală.
28. Dreptul de opțiune succesorală:
a) nu poate fi afectat de modalități, sub sancțiunea nulității absolute;
b) este susceptibil de modalități;
c) are caracter pur si simplu, sub sancțiunea nulității relative.
29. Moștenitorul poate ieși din indiviziune:
a) numai în lipsa unor clauze testamentare contrare;
b) în lipsa unor convenții contrare;
c) oricând înainte de dobândirea calității de moștenitor.
30. Nu sunt supuse raportului donațiilor:
a) donațiile bunurilor care au pierit fără culpa donatarului;
b) darurile manuale;
c) donațiile indirect.
31. Raportul datoriilor reprezintă:
a) o simpla plată;
b) o lichidare în cadrul împărțelii;
c) o plată în cadrul indiviziunii.
32. Moștenitorul poate cere ieșirea din indiviziune :
a) chiar în prezența unor convenții contrare;
b) imediat după deschiderea moștenirii;
c) înainte de partaj.
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