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1. Sunt acte -iuridice esenlialmente afectate de modalit6{i: a) recunoaqterea de maternitate; b) v6nzarea; c) renta viagerd.

2. Intreruperea prescripliei impotriva debitorului principal: a) produce efecte exclusiv impotriva lui; b) produce efecte qi

irnpotriva celorlalli debitori solidari; c) produce efecte gi impotriva fideiusorului.

3. Dacd cererea de chemare in judecatb introdus[ in termenul de prescrip{ie extinctivi a fost respins[, o noud cerere de

chemare in judecatd nu va fi respins[ ca prescrisS: a) dac[ este introdusd iu termenul de prescrip{ie calculat de [a data

respingerii definitive a cererii iniliale; b) dacd este introdusd in termen de 6 luni de la data respingerii definitive a cererii

iniliale, cu condilia s5 fie admis[; c) doar dacd termenul de prescriplie nu s-a implinit, cererea respinsd neavdnd efect
intreruptiv de prescriptie.

4. Daci cel indrepti{it la confirmarea unui act juridic civil anulabil este pus in intdrziere si opteze intre exercitarea
ac{iunii in anulare ;i confirmarea actului, iar el nu formuleaz6 nicio opliune in termen de 6 luni de cAnd este notificat:
a) este prezumat a fi optat pentru anularea actului, confirmarea neput6ndu-se prezuma din simpla sa tdcere; b) se considera

cd a confinnatlacit actul; c) pierde dreptul de a mai cere anularea actului.

5. Nulitatea, ca regul5 generalS: a) poate fi acoperitd prin confirmarea iicutd de cdtre paftea indrepta{ita a invoca
nulitatea relativ6, prin chiar actul confirmat; b) poate fi confirmatd prin adaptarea contractului la inifiativa cocontractantului
celui aflat in eroare; c) nu se inldturd chiar daci pAnd la invocarea ei cauza de nulitate a dispdrut.

6. Leziunea: a) constd intotdeauna in disproporlia de valoare dintre presta{iile la care se obligd p6(ile unui contractl
b) permite victimei sd opteze intre anularea contractului gi obligarea celeilalte pdrli la despdgubiri; c) poate fi invocatd pe

cale de exceplie numai in termenul de prescriplie prev[zut de lege.

7. Dolul: a) gi incapacitatea de exerciliu a pdrlii care este autorului dolului se exclud; b) gi eroarea gravd (in persoana

victimei dolului) se exclud intotdeauna; c) incident poate antrena anularea contractului.

8. Operafiunea juridicd de vdnzare a unui autoturism, incheiati in form[ autentici notariald, pe baza unui mandat al

vAnzdtorului dat prin inscris sub semndturd privat6: a) este nu16 absolut; b) este anulabilS; c) este valabil[.

9, Reducerea prestaliilor: a) in cazul in care nu poate avea loc, acordd creditorului qi dreptul la daune-interese; b) poate

avea loc la contractile cu executare succesivd dacd neexecutarea este de mic[ insemndtate qi are caracter repetat; c) se

r ealizeazd intotdeauna dupd criteriu I proporli onal itAti i.

10. Imposibilitatea fortuitd de executare: a) totali ;i definitivd, desfiin{eazd contractul de plin drept, dacd priveste o

obliga{ie contractualI importantfi b) temporarS, dd dreptul creditorului de a solicita exclusiv rezolufiunea contractului:
c) presupune, indiferent de intinderea ei, aplicarea teoriei riscurilor.

11. Plata efectuatd cu bunul altuia: a) este liberatorie pentru debitor; b) permite creditorului de bund-credin{6 restituirea

bunului concomitent cu solicitarea pl51ii de daune-interese; c) ca reguld, permite debitorului solicitarea restituirii bunului de

la creditorul de rea-credintd. 1715 a face alte dovezi.

12, Buna-credinli in negocieri: a) reprezintd o obligalie de mijloace care nu poate fi limitatd prin acordul pdr{ilor;

b) antreneazd,in caz de nerespectare, numai rdspunderea delictual[ a celui care a incdlcat-o; c) presupune cd parlile au doar

libertatea desliqurbrii negocierilor, fard a gi le putea rupe.

13. Oferta de a contracta: a) cAnd se int6lneqte cu acceptarea conduce intotdeauna la formarea unui contract; b) poate

proveni gi de la un contractant care propune ultimul element esentrial al contractului; c) lird termen de acceptare, adresatd

unor persoane prezente poate fi men{inutd un termen rezonabil.

14. Acceptarea: a) poate fi retrasS, dacd retragerea este comunicatd destinatarului qi dupd ajungerea acceptSrii la acesta:

b) ajuns6 Ia ofertant dupd ce oferta a devenit caduc6, reprezintd o acceptare tardivd; c) tacitd, poate rezulta, priutre altele,

din practicile statornicite intre pd(i sau din uzanfe.

15. Exceplia
presupune ca

insemn6tate.

de neexecutare: a) este un efect specific contractelor sinalagmatice imperfecte; b) pentru a fi invocat5.
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16. Rezoluliunea: a) in cazul producerii efectelor sale, presupune numai
restituirea prestaliilor intre pdr{i; b) bazat6, pe pacte comisorii poate acliona
indicd expres condi{iile in care pactul comisoriu opereazd; c) se poate aplica
executarea sa este indivizibild.
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desfiinlarea pentru trecut a contractului 5i

cu punerea in intdrziere a debitorului dacl
pentru o parte a contractului qi atunci cAnd

17. In materia contractului de localiune: a) contractul inceteaza de drept Ia expirarea termenului convenit de pi(i sau,

dupd caz, prevdzut de lege, dar numai cu condilia unei inqtiinfdri prealabile gi cu respectarea unui terrnerr de preaviz;
b) in privinla obligatiei de restituire a bunului dat in localiune, contractul incheiat pe perioadd determinatd prin inscris sub

semndturd privatd qi inregistrat la organul fiscal competent constituie, in condiliile legii, titlu executoriu la expirarea
termenului; c) daca un contract a fost incheiat pe o perioadd de 2 ani qi a operat tacita relocaliune, noua localiune va avea in
mod obligatoriu tot o durati de 2 ani.

18. in materia contractului de mandat: a) in toate cazurlle, mandantul are acliune directd impotriva persoanei pe care

mandatarul gi-a substituit-o; b) in toate cazurile, mandantul este obligat sd repare prejudiciul suferit de cdtre mandatar in
executarea mandatului; c) mandantul are obliga{ia sd restituie mandatarului cheltuielile rezonabile avansate de acesta din
urmd pentru executarea mandatului, impreund cu dob6nzile legale aferente, calculate din ziua in care mandantul a fost pus

in intArziere.

19. in materia contractului de donalie: a) in caz de revocare pentru ingratitudine , dacd restituirea in naturd a bunului donat
nu este posibi16, donatarul va fi obligat sd plSteascd valoarea acestuia, socotitl la data incheierii contractului de donalie;
b) oferta de dona{ie nu mai poate fi acceptatl dupd decesul destinatarului ei; c) dreptul la ac{iunea prin care se solicitd
executarea sarcinii se prescrie in termen de un an de la data la care sarcina trebuia executat[.

20. in materia contractului de v6nzare, dacd un judecdtor cump6rd, direct sau prin persoane interpuse, un drept litigios care

este de competentra instanleijudecdtoregti in a cdrei circumscriplie iqi des{dqoari activitatea: a) contractul de vAnzare este

valabil; b) contractul de v6nzare este lovit de nulitate absoluti; c) contractul de vAnzare este lovit de nulitate relativd.

21. in materia contractului de vdnzare, sub rezerva regulilor aplicabile contractelor incheiate cu cousLlmatorii qi

contractelor de adeziune, clauzele indoielnice se interpreteazd: a) in favoarea cumpdrdtorului; b) in favoarea vAnzdtoruluii
c) in favoarea debitorului obligaliei (potrivit principiului in dubio pro reo), indiferent dacd acesta este vAnzdtorul sau

cumpirdtorul.

22. it"r materia vinzdrti cu opliune de riscumpdrare: a) dac[ optiunea de r[scumpdrare este stipulatd pentru un termen rnai

mare de 5 ani, vdnzarea este nul6; b) vAnzdtorul este linut de localiunile incheiate de cumpdrdtor inaintea exercitarii
op{iunii, dacl au fost supuse formalit5lilor de publicitate, dar nu mai mult de un an din momentul exercitArii; c) exercitarea
op{iunii de rdscumpdrare il obligl pe vAnzdtor la restituirea c[tre cumplrStor, printre altele, a cheltuielilor utile, insl numai
in limita sporului de valoare.

23. in materia contractului de vAnzare: a) atunci cAnd se vinde un imobil determinat, fhrd indicarea suprafe{ei, pentru un

pret total, cumpdrdtorul poate cere reducerea pretului pe motiv c5 suprafala este mai micd dec6t a crezut la momentul
vltnzdrii; b) in cazul vinzdrii cu optiune de rdscumpdrare ce a avut ca obiect o cotl dintr-un bun, vAnzdtorul - care nu gi-a

exercitat opliunea de rdscumpdrare in cadrul partajului la care a participat - decade din dreptul de opfiune, chiar gi atunci

cAnd bunul este atribuit, in tot sau in pafte, cumpdrStorului; c) dacd preful este stabilit lird intenlia de a fi pl6tit, v6nzarea

este lovitd de nulitate absolut6.

24. in materia contractului de vAnzare: a) daci nu rezultd altfel din conven{ia pdrfilor ori, in lipsa acesteia. din uzantre,

predarea bunului vAndut trebuie s5 se facd la locul unde bunul se afla in momentul irrcheierii contractului; b) dac[ l]u s-a

convenit altfel, fructele bunului vAndut se cuvin cump6rdtorului din ziua preddrii bunului; c) regula este aceea cE obligaliile
pa4ilor trebuie si fie executate in urmhtoarea ordine: plata prefului, predarea bunului, transmiterea proprietilii asupra

bunului.

25. in materia contractului de localiune: a) prin cesiunea contractului de loca{iune de cdtre locatar, cesionarul dobdndegte

doar drepturile, iar nu qi obligafiile locatarului izvorAte din contractul de locafiune; b) in cazul in care s-a incheiat o
localiune cu duratd determinatd gi locatorul a decedat, mogtenitorii lui pot denun{a contractul in termen de 60 de zile de la

data la care au luat cunoqtinld de moartea locatorului gi existenla localiunii; c) locatorul este jinut si il garanteze pe locatar

de tulburarea cauzatd prin fapta unui ter'( care nu pretinde vreun drept asupra bunului, dacd tulburdrile incepute inaintea

preddrii bunului il impiedicd pe locatar sd preia bunul.



26, In cazul legitimei apdrdri prezumate: a) prezumliaopereazd, doar in favoarea autorului faptei comise in ap[rare, r'ru si

in favoarea participanlilor; b) atacul poate consta gi in pltrunderea, in timpul nop{ii, in locuinla altei persoane, profitAnd de

faptul cd aceasta a uitat deschisd u;a de acces in locuinfS; c) se poate dispune, fatd de autorul faptei comise in apdrare,
mdsura de siguran{d a internbrii medicale, daci se constatd ci suferd de o boald care in face periculos pentru societate.

27. in cazul tentativei: a) limitele pedepsei complementare se reduc la jumltate; b) forma de vinovdlie poate fi diferita de
cea care ar fi caracterizat aceea;i infracfiune, dac[ s-ar fi consumat; c) sunt incidente aceleagi circumstanfe atenuante legale
care s-ar fi re{inut dacd infracfiunea s-ar fi consumat.

28. Infracliunea complexd: a) al cdrei obiect juridic este alcdtuit din doud valori sociale identice, are intotdeauna o

pluralitate de subiecfi pasivi; b) in structura clreia se reg[sesc dou[ acte de executare nu presupune niciodat[ o conexitate
etiologicl sau consecventionali intre acestea; c) nu poate avea forma de vinovdfie a intenfiei directe.

29. ParticipaJia improprie: a) se reline qi atunci cAnd X, major, participd cu acte de complicitate concomitentd la comiterea
unei infracliuni intenlionate de cltre Y, minor in vArstd de l7 ani; b) se poate reline gi in cazul infracfiunilor caracterizate de

pluralitate naturalS; c) detennind intotdeauna relinerea agravantei generale a sdvArgirii faptei de un major impreund cu un

minor.

30. Infracliunea comisivd prin omisiune: a) nu permite niciodat[ re]inerea cauzei de nepedepsire a impiedicdrii producerii
rezultatului; b) poate avea forma infracliunii complexe; c) se comite cu intentie depSgitd ori de cdte ori acliunea anterioard
ce a creat starea de pericol care a inlesnit producerea rezultatului, este intenfionat5.

31. Consim{dmAntul persoanei v6timate poate fi relinut drept cauz[ justificativd in cazul: a) omorului prevdzut art.188

Cod penal; b) distrugerii, in forma debazd,prevdztrtd de art.253 alin(1) Cod penal; c) traficului de persoane, prevdzut de

art.210 Cod penal.

32. Infracliunea de ucidere a cererea victimei: a) se poate comite gi prin inacjiune; b) se comite intotdeauna cu inten{ie

spontand, caracterizatd, de starea de tulburare a autorului, determinat[ de suferintele victimei; c) are ca formd de vinov[{ie
atAt intenjia cAt qi culpa.

33. X, care s-a prezentat in fala procurorului, afirm6nd in mod nereal cd este Y, persoand cotatd in calitate de martor in
cauza instrumentat[ de procuror qi a fost audiat in aceastd calitate, sdvArgeqte o infracliune de fals privind identitatea:

a) gi o infrac{iune de inducere in eroare a organelor judiciare; b) gio infracliune de mdrturie mincinoasS; c) daca a prezentat

actul de identitate al lui Y.

34. In cazul infrac{iunii de act sexual cu un minor nu este

c) tentativei perfecte.

35. in sarcina lui X s-a re{inut cd a insistat pe lAng6 Y pentru ca acesta si intervind pe l6ngd Z pentru a-l determina sd

sdvArEeascl o faptd prevdzutd de legea penal6. Y nu a dat curs rugdminlilor insistente lui X de interveni pe lAnga Z. in spe{6:

a) X este instigator, iar Y complice la tentativa faptei pe care ar fi trebuit sd o comitd Z; b) X gi Y sunt coinstigatori la

tentativa faptei pentru care ar fi trebui sd o comitd Z; c) nu exist6 participalie penald

36. X a pdtruns prin efrac{ie in apartamentul pirfii vdtdmate Y pentru a sustrage un tablou. DeclanEAndu-se sistemul de

alarm6, agen{ii de pazd, au intervenit, l-au prins Ei l-au predat poli{iei pe X. in cauzdvot fi incidente dispoziliile referitoare

la: a) tentativa; b) desistare; c) impiedicarea producerii rezultatului.

37. in urma rug6minlilor insistente ale lui Y, func{ionar public, X i-a dat 100 de lei pentru a urgenta eliberarea unei

adeverinfe ce intra in atribu{iile de serviciu ale lui Y. a) Fapta lui X nu constituie infracliune pentru cd a fost constrdns de

cdtre cel care a luat mita; b) Fapta lui X constituie infrac{iunea de dare de mitS; c) Fapta lui X nu se pedepse;te dacd

denun{5 s[v6rqirea faptei, chiar qi atunci cAnd autodenun{ul lui Y fusese anterior, dar X nu a cunoscut acest lucru.
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38. Retragerea mdrturiei mincinoase dup6 arestarea inculpatului: a) este o cauzd de

de mirturie mincinoasft b) face ca infrac{iunea de m6rturie mincinoasd sd rdmAn[ in

asupra pedepsirii infracliunii de mirturie mincinoasd sau asupra formei acesteia.

nepedepsire pentru

forma tentatiyei; c)

Grila nr. 2

autorul infractiunii

4u produce efecte
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condilionatd de existenla: a) unei pedepse cu
se pedepsegte; c) unei pedepse cu deten{iunea

39. Aplicarea pedepsei pentru tentativl
inchisoarea mai mare de doi ani; b) unei
pe via!6.

la sdvdrgirea unei infracliuni este
norrne care sd prevadd c[ tentativa

40. X, dupd ce a aplicat mai multe Iovituri cu culitul lui Y, vizAnd sAngerarea abundentd a victimei a anunlat serviciul 112
qi. de;i s-a constatat c5 loviturile puneau via{a lui Y in pericol, acesta a supraviefuit. a) X nu va fi tras la rdspundere penal6:
b) X va rdspunde pentru tentativa la infracliunea contra vie{ii, dar se vor reline circumstanle personale care sd diminueze
pericolul faptei, dat fiind cd a sunat la serviciul 112 c) X va rdspunde pentru o infrac(iune contra integritE{ii corporale gi
sAnAtAtii.

41. Infrac{iunea de distrugere: a) nu poate avea ca obiect material bunuri imobile; b) poate avea ca obiect material
inscrisuri sub semnS.turd privat6; c) se reline in variantd agravantd, ?ntotdeauna, aturrci c6nd se produce prin incendiere.

42. X l-a convins pe Y sd-l ucidd pe Z, iar apoi i-a dat un culit cu care sI comitd fapta. A doua zi, Y l-a ucis pe Z cu un
topor, pe care il luase pentru a tdia lemne: a) Remiterea culitului de cdtre X este un act de complicitate morald absorbit in
instigare. b) Nu existd participa{ie penald gi X nu poate fi tras la r[spundere penalfi c) Remiterea cutitului de cdtre X este un
act de complicitate moral5 care nu se absoarbe in instigare, avAnd in vedere cd Y nu a folosit instrumentul dat de X.

43. ConstrAngerea fizicd se aseamdnd cu starea de necesitate prin aceea c5: a) au aceeaEi naturd a sursei care declanseazi
fapta prevdzutd de legea penal[ (ac{iunea uman6, fenomen natural, comportamentul unui animal etc.); b) inlbtur[ aceeaqi
trdsltur[ a infracfiunii; c) ambele presupun propor{ionalitatea intre urmarea produs[ si cea care s-ar fi produs in absenla
interuenliei autorului faptei prevdzute de legea penal6.

44. Infrac{iunea de lipsire de libertate in mod ilegal: a) se reline in cazul inculpatei care intrd intr-o maternitate de unde ia
un nou ndscut pe care il ascunde intr-o geantd gi pdriseqte spitalul cu el; b) se reline forma calificatd ori de cAte ori a fost
comisd prin folosirea de calitdli mincinoase; c) se consumd in momentul in care victima ili redobAndeqte libertatea.

45. in cazul infrac(iunii de purtare abuzivd: a) este posibilS participalia sub forma coautoratului; b) legdtura de cauzalitate
trebuie intotdeauna doveditS; c) forma reglementatd de legiuitor este doar aceea a infrac{iunii complexe.

46, Infrac{iunea de ultraj: a) se poate refine in concurs ideal cu o infrac{iune de ultraj judiciar; b) se poate comite qi printr-
o faptd cu efect vSdit intimidant, chiar dacS aceasta nu este prevdzutd de legea penald; c) se refine qi atunci cdnd, din eroare,
autorul exercitd violen(e asupra unui pensionar pe care l-a confundat cu funcfionarul public pe care dorea si se rdzbune.

47. Victima infrac{iunii care, in calitate de persoani v[tdmatd in procesul penal declansat in urma sesiz5rii din oficiu, face
declara(ii ltecorespunzdtoare adevlrului, prin care urmdreqte exonerarea de rdspundere penald a inculpatului, sdv6rqeste
infrac{iunea de: a) favorizarea lZptuitorului; b) mdrturie mincinoasd; c) inducere in eroare a organelor judiciare.

48. Reprezintl infracliunea de furt calificat: a) furtul care a produs o pagubd materiald mai mare de 200 000 lei; b) fuftul
s[vArqit de trei persoane impreun[; c) furtul comis prin folosirea cheii pe care autorul a sustras-o cu zi inainte din bucdtdria
victimei.

49. In cazul complicitdlii intelectuale (morale): a) legdtura subiectivi dintre autor gi complice se poate stabili qi ulterior
consumdrii infracliunii progresive, dar inainte de epuizarea acesteia; b) dacd autorul se desistd complicele nu va mai fi
sancfionat, afard de cazulin care actele indeplinite de autor p6n[in momentul desistdrii constituie o altd infrac]iune: c) daca
complicele impiedicd consumarea infracliunii, instigatorul va rdspunde pentru o tentativi in mlsura in care aceasta este
incrirninatS.

50. Fapta de a aplica o loviturl cu un cu{it in zona gAtului ce a avut drept consecin{5 producerea unei pl[gi penetrante
constituie: a) infrac{iunea de lovire sau alte violenfe, dacd gravitatea a fost evaluatd la 25 de zile de ingrijiri medicale;
b) tentativd la omor, chiar dacd gravitatea a fost evaluatd la 25 zile de ingrijiri medicale; c) vdtdmare corporal5, dacd
leziunile traumatice au necesitat 25 de zile de ingrijiri medicale, dar prin raportul de expertiz[ medico-legali s-a constatat
cE fapta a pus in pericol via[a victimei.
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INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

1. Pentru marcare folosili numai culoarea negru!
2. Citifi cu atenfie enunful ;i variantele de rdspuns, la fiecare intrebare fiind
corectd o singurd variantd de r6spuns. Umplefi cercul corespunzdtor variantei
de rispuns pe care o considerali corecte.
Rispunsul corect la fiecare intrebare este evaluat cu 2 puncte.
Rlspunsurile greqite sau marcate incorect nu se puncteazi.
3. Umplerea unui cerc trebuie si fie completi.
Orice alt mod de marcare duce la anularea rlspunsului la subiectul respectiv.
Modaliti{ile de marcare corecti:
a@oo @oo@ @oa@ o@oa

Exemple de marcare incorecti:oooo oooo ooo@aooa e ooa ooao E@oo w g o o

1@@o
2 @@c
3 @o@
4 @@e
s @@o
6 @@o
7 @@c
8 @@e
e @@c
l0 o@o
r1 @oo
t2c@o
13 @oo
t4@@o
ls @oo
t6@oo
t7 @co
t8 0@o
re @oo
20@oo

2tc@o
22@@o
23@c@
24c@o
2s@@o
26@oo
27 @@o
28c@o
2e@oo
30 @oo
31 @oo
320@o
33 @@o
34@@e
3s @@o
360@o
37 @@o
38 @@o
3e@o@
40@@o

4t @oo
420@o
430@o
44c@@
4so@o
46e@o
47 0@o
48@@o
4e@@o
s0 @oo
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