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1.

Grila

nr I

XX ii lasi lui XY prin

testament o casi. Ulterior XX constituie o ipotecl asupra casei, dupi care decedeazi flrd a
garantat
prin
ipoteci. XY: a) dobAndegte casa liber[ de sarcini pentru ce testamentul a fost incheiat
achita imprumutul
anterior ipotecii; b) dobindegte casa qi va suporta ipoteca numai dace formalitlfile de publicitate imobiliari privitoare la
aceasta au fost realizate inaintea decesului lui XX; c) dobandegte casa $i va suporta ipoteca chiar dace formalitAlle de
publicitate imobiliari privitoare la aceasta nu au fost realizate inaintea decesului lui XX.

2,

Potrivit dispoziliilor exprese ale Codului civil 2009, desfiinfarea contractului inilial atrage dupi sine, in conditiile
legii: a) anularea contractului subsecvent; b) constatarea nulitetii absolute a contractului subsecvent; c) desfiinlarea

contractului subsecvent.

3.

Pe lAngd legdtura strAnsd dinhe obligalie gi dreptul transmis ulterior, obltgaliile scriptae in rem cu izyor contractual
presupun in mod necesar qi suficient, pentru a putea fi opuse succesorului cu titlu particular: a) ca dreptul lor corelativ si
fie unul de creanta $i sA fi fost supus formalitetilor de publicitate cerute de citre lege; b) ca dreptul lor corelativ sd fie un
drept real qi sd fi fost realizate formalitalile de publicitate prescrise de cdtre lege; c) ca dreptul lor corelativ sd fie unul de
creant6, se fie prevdzut de lege ca opozabil succesorilor cu titlu particular gi si fi fost supus formalitetilor de publicitate
cerute de citre lege.

4.

;i care impiedrcd in mod absolut producerea efectelor acestuia:
permite
nulitatea
contractului;
b)
a) atrage
aplicarea regulilor impreviziunii; c) atrage desfiinlarea contractului.
Fo(a majore survenitA incheierii contractului

5,

Beneficiarul: a) poate accepta oricdnd stipulafi4 pentru ce acest drept nu presupune un drept material la actiune;
b) nu poate accepta stipulatria dupa decesul promitentului; c) poate accepta stipula{ia;i dupi decesul stipulantului.

6,

Uzanlele: a) sunt o specie de cutumd; b) se vor aplica (in materiile nereglementate) intotdeauna, chiar dacd pertile au
convenit in contra lor; c) se aplici cu prioritate in raport cu analogia legii.

7.

A incheie cu B o promisiune de vinzare, cu privire la un teren, contractul autentic urmdnd a fi incheiat la data de
01.03.2014. Pdnd la data stabilite, printr-o modificare a legii, incheierea contractului in formd autentica impune
respectarea unor drepturi de preemiiune, care nu existau la data incheierii promisiunii. in aceste condilii: a) efectele
promisiunii sunt guvernate de legea in vigoare la data la care contractul de vAnzare trebuia incheiat, iar dreptul de
preempfiune nu trebuie respectat, pentru c[ altfel s-ar inc[lca principiul neretroactiviteli legii; b) dreptul de preempliune
trebuie respectat numai dac[ Iegea noud conline dispozifii tranzitorii in acest sens; c) dreptul de preempfiune trebuie
respectat gi in absenja unor norme tranzitorii in acest sens.

8,

Confirmarea actului anulabil: a) produce intotdeauna efecte erga omnes de la data incheierii actului; b) de vdnzare a
unui apartament, incheiat de un minor de l7 ani in calitate de vanzetor, se poate realiza valabil de citre persoana care este
ocrotitorul sdu legal la data realizirii actului confirmativ; c) presupune in mod necesar cunoa$terea cauzei de nulitate, iar,
in caz de violenli. incetarea violenlei.

9.

Dacd legea noui, intrati in vigoare la data de 01.04.2015, restrange capacitatea de folosinli a unei persoane j urid ice:
a) ea nu se va putea aplica niciodati persoanelor juridice deja infiinlate; b) se va aplica pentru viitor gi persoanelor
juridice deja infiin{ate, dar numai dacd legea are prevederi tranzitorii in acest sens; c) se va aplica pentru viitor Ei
persoanelor jurid ice deja infiinfate, chiar dacd legea nu are prevederi tranzitorii in acest sens.

10. Termenul: a) extinctiv implinit
fi determinabil.

atrage

dupi sine decdderea din drept a creditorului; b) extinctiv are efect rezolutoriu;

c) poate

ll. Cauza contractului: a) trebuie sd existe, sub sanctiunea nulitdtii absolute; b) este scopul urmdrit sau acceptat de cetre
ambele pd(i; c) este scopul urmarit de fiecare dintre p[(i, chiar daci cealaltd parte nu il cunoa;te;i nici nu ar fi putut
$i/sau trebuit se

il

cunoasca.

12. Dolul: a) permite plata de daune interese de catre autorul sAu, dacA este cazul, chiar dace cel ocrotit a confirmat
actul; b) poate privi doar situatii de fapt, iar nu gi normejuridice; c) poate fi produs gi prin neglijenld sau impruden,ti.
13. Norma interpretativi: a) produce efecte de la data edictirii normei interpretatei b) produce efecte numai pentru
viitor, judecdtorul neputdnd adopta niciodatd interpretarea impusi de aceastd norrnA pentru situa!iilejuridice anterioare ei;
c) produce efecte numai pentru viitor, dar judecdtorul poate aplica interpretarea ardtate de aceasti normi $i pentru
situatiile juridice anterioare ei.
,.rr/-*,'n:
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14. Forma cerutl od validitatem'. a) poate fi convenite de pa(i; b)
te(i; c) poate privi qi incheierea unor acte sub semnlturf, privat6.

Gtila

nr

se sanctioneazA cu inopozabilitatea actului

excepfie de la principiul fo4ei obligatorii a contractului: a) moratoriul legal;
conven[ionalA a termenului stabilit prin contractul de inchiriere; c) rezilierea unilaterali a contractului.

15. Reprezinti

o

I

b)

fati

de

prorogarea

l6.Prescriplia extinctivA a dreptului Ia actiunea in anulabilitate incepe s[ curge: a) intotdeauna cel mai tArziu la
implinirea unui ternen de l8 luni de la data incheierii actului; b) de la data incheierii contractului, in cazul leziunii); c)
intotdeauna de la data cunoagterii cauzei de anulabilitate, dar cel mai t6rziu la implinirea unui termende 18 luni de la
data incheierii actului.
17.Un termen de 6 luni inceput la data de 0l .01 -201 7 se implinegte (fEcind abstraclie de regula proroglrii in cazul in care
se implinegte intr-o zi nelucr6toare): a) in ultima zi a lunii iunie; b) in prima zi a lunii iulie; c) in prima zi a lunii
iunie.

termenul

lS.Termenul general de prescriplie nu se aplici: a) actiunii in anularea vAnzirii pentru error in substantia; b) acliunii in
anularea vAnzirii pentru error in negolio', c) actiu,nii in reducerea prestafiilor in caz de leziune.
l9.Repunerea in termenul de prescriptie: a) prorogi termenul de prescrip{ie pentru cel mult 30 de zile; b) presupune ca
creditorul si fi fost impiedicat de fo4a majord si facd acte de intrerupere; c) nu opereazi de plin drept.

20.

Regulile aplicabile efectului nulitefii - restitutio in integrum- in raporturile cu tertii, sunt reglementate in Codul civil:
a) la materia dispozifiilor privitoare la efectele contractului; b) la materia consacratA nulitdlii; c) la materia dispoziliilor
generale consacrate restituirii presta{iilor.

21.in ceea ce priveEte modificarea termenelor legale de prescriplie: a) pa(ile pot modifica termenul prin acord expres sau
tacit, dar neindoielnic; b) orice convenfie in acest sens este loviti de nulitate; c) in cazul termenelor Iegale de prescrip{ie
de cel pulin l0 ani, prin conven{ia pa(ilor noua durate a acestora poate fi stabilita pdnd la 20 de ani.
22.Termenul general de prescripfie: a) este aplicabil doar acgiunilor patrimoniale prescriptibile extinctiv; b) este aplicabil
gi ac{iunilor personal nepatrimoniale prescriptibile extinctiv; c) este aplicabil gi acelora dintre acfiunile reale pentru care
legea nu a stabilit un termen special.

23.Efectul special al suspendirii prescripfiei extinctive: a) se produce la cererea persoanei interesate; b) in cazul
prescripliilor de 6 luni, prorogd implinirea termenului de prescriplie dupi expirarea unui termen de 6 luni de la incetarea
suspendirii; c) nu se aplicd atunci cAnd a rimas mai mult de o luni pind la implinirea termenului de prescriplie, dacl
acesta este de 6 luni;

de compensatie legali este: a) prescriptibili sau imprescriptibi16, dupd cum este prescriptibilS sau
imprescriptibild actiunea corespunzdtoare eii b) imprescriptibili, daci creanfa invocatd nu era prescrisi la data la care
compensatia putea fi opusi; c) prescriptibili.
?4.Excep1,ia

25.Exist[ reguli speciale referitoare la inceputul prescripfiei privind: a) acfiunea subrogatorie; b) ac(iunea in constatare;
c) acfiunea revocatorie,

Logodna: a) poate fi doveditd cu orice mijloc de probi exclusiv in cadrul teoriei potrivit cireia logodna este un fapt
juridic; b) presupune acelea;i condilii de fond ca gi cisdtoria, cu exceplia autorizirii instanlei de tutele; c) este supusa
dispozifiilor Codului civil dacd a fost incheiatd la data de 10. 10.201 I .

26,

in cazd continudrii acliunii de divo( in condiliile art. 380 C.civ.: a) are catitate procesuali activd $i sotul
supraviefuitor, in calitate de mo;tenitor al so;ului decedat; b) daci acfiunea este admis[, cesatoria se socotegte desflcut[ Ia
data decesului; c) actiunea nu poate fi admisi in ipoteza in care cererea de divo4 a fost introduse de solul defunct, cu
motivarea cA starea sa de sanetate frcea imposibili continuarea cdsitoriei.

27.

28. Art. l2 din Convenlia Europeand a Drepturilor Omului: a) instituie obligalia statelor membre sd reglementeze
dreptul la divo(; b) recunoaqte dreptul la cesetoria heterosexuald gi monogame; c) a fost interpretat evolutiv in
jurispruden[a Cu4ii Europene a Drepturilor Omu]ui in sensul recunoa;terii dreptului la cdsf,toria intre persoanele de
acelagi sex.
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varianta eronate: a) dace L qi M, clsitorifi sub imperiul comunitalii legale, ambii de profesie medic,
achiziJioneazd un suport de curs de nanotehnologie aplicatl in domeniul gtiinfelor medicale, in valoare de 5000 euro,
ace$tia sunt coproprietari asupra suportului de curs; b) lichidarea regimului matrimonial nu poale fi dispusd de citre
ofiterul de stare civild prin certificatul de divo(, chiar in caz de acord al solilor; c) este bun propriu in cadrul comunita$i
legale construcfia edificati de soli cu mijloace bunuri comune pe terenul bun propriu al unuia dintre ei, in temeiul
accesiunii imobiliare artifi ciale.

29. tdentificafi

Dacd A gi B sunt cAsAtoriti sub imperiul comunitalii legale, funcfioneazl mecanismul cogestiunii in cazul: a) vdnzirii
autoturismului bun comun, avdnd in vedere ci transferul dreptului de proprietate trebuie inscris in Registrul nalional de
evidenld a vehiculelor inmatriculate; b) cesiunii unei ipoteci mobiliare, care garulteazi o creantd localizat6 in activul
comunitar; c) promisiunii de vAnzare avdnd ca obiect un imobil proprietate devllmagd a so[ilor.

30.

cdsdtoriJi sub regimul comunitalii legale din 01.05.2012, decid sd renoveze imobilul casi de vacanJi din
Snagov, bun comun. La data de 20.02.2013, A contracteaze un credit de 20.000 euro de la Banca T, in contractul de credit
fiind prevdzutd destinalia sumei imprumutate. ldentificati afirmalia corecta: a) pentru recuperarea ratelor scadente $i
neachitate, Banca T poate declanqa urm6rirea silita asupra veniturilor din munci dobAndite de B; b) pentru recuperarea
ratelor scadente gi neachitate, Banca T ar putea urmdri silit, in anumite condifii, autoturismul Audi dobAndit de B prin

31. A qi B,

donalie la 20.02.2014, de la mama sa; c) incheierea contractului de credit este supusd regimului cogestiunii.
C?nd regimul comunititii legale de bunuri inceteazl prin decesul unuia dintre soli: a) obligafiile so{ului decedat se
divid intre moqtenitori propo(ional cu cotele ce le revin din mogtenire; b) creditorii personali ai sotului decedat vor putea
si solicite, pe calea ac[iunii oblice, in numele so[ului debitor, lichidarea comunitAlii de bunuri; c) prezumlia de comunitate
se aplicd gi bunurilor dobindite dupi decesul solului, pAni la lichidarea comunitAlii legale.

32.

33. intre mama so[ului Sr $i te(ul X se incheie un contract de vinzare avAnd ca obiect un teren agricol, pd(ile convenind
ca X (cumparatorul) si pldteasci suma de 50.000 lei fiului celeilalte pe4i contractante. Cu aceaste sum[, la data de
22.04.2017 solul S1 cumpird un autoturism, in actul de achizifie figurind ambii sofi. Daci regimul matrimonial aplicabil
este comunitatea legald: a) un creditor personal al solului Sl poate institui la data de 09.03.201'l o poprire asupra sumei de
50.000 lei, incasate de acest sot in contul lui bancar; b) autoturismul este bun propriu al soplui 31; c) soJia 52 poate
incheia singur6 cu te4ul T un contract de comodat avdnd ca obiect autoturismul respectiv, dacd termenul convenit este de

maxim I an.
Soful care a pldtit o datorie comuna cu bunuri proprii: a) se subrogi in drepturile creditorului pentru ce a suportat
peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate; b) are un drept de retenlie asupra bunurilor comune in legituri cu care s-a
ndscut datoria comun6; c) are un drept de regres impotriva celuilalt so!, deoarece nu putea fi linut s6 facd o asemenea

34.

plati.
sistemul comunit5lii legale: a) prezumlia de comunitate este un veritabil mijloc de probl; b) pentru a se aplica
prezumlia de comunitate, este necesar ca ambii sofi se fi contribuit la achizi]ionarea bunului, chiar qi in propo(ii diferite;
c) un autoturism achizilionat cu bunuri comune este bun propriu al solului A - bun de uz personal, dacd solia B nu deline
gi nici nu doreite ca in viitor sE delini permis de conducere.

35. in

a) numele solilor cade sub incidenla vielii de familiei qi a vielii private, reglementate
de art. 8 din CoEDO; b) intre momentul depunerii declaraliei de cdsitorie qi cel al incheierii cisitoriei, sotii nu pot reveni
asupra numelui ales; c) instanla nu poate dispune evacuarea sotului titular exclusiv al unui contract de inchiriere din
imobilul ce face obiectul contractului decit in cazul in care acesLa este autorul unei agresiuni fizice asupra celuilalt so1.

36, Identificafi afirmalia corecta:

divo( rimasd definitivd s-a dispus ca solia X si reia numele de familie avut anterior incheierii
cis6toriei gi ca solul Y, vinovat exclusiv de desfacerea cdsitoriei, s6 ii plf,teascd acesteia prestalie compensatorie, sub
caz. este admisibili acliunea ulterioari prin care: a) X solicit6 redobdndirea numelui avut in
forma rentei viagere. in
^cest
timpul cisltoriei, avind in vedere interesul superior al copilului rezultat din cdsitoria dintre X gi Y; b) Y soliciti
micqorarea prestafiei compensatorii, in considerarea faptului ci qi-a pierdut locul de muncd ulterior rdm6nerii definitive a
hotdrarii de divo4; c) dupl decesul lui Y, X soliciti mogtenitorilor acestuia plata sumei de bani stabilite de instanp prin

37, Prin hotararea

de

hotirirea de divor{, cu titlu de renti viagerd.
Desfacerea cisitoriei pentru motive temeinice, din culpa exclusivi a sofului p6rAt: a) atrage pierderea capacitifii
depline de exerci;iu a sofului pirit, dace acesta nu a implinit virsta de l8 ani; b) poate conduce la acordarea exerci(iului
autoritetii perintesti numai reclamantului, daci pAritul se face vinovat de acte de violenli sdvArqite asupm copilului Ei a

38.

Examen de admitere ld masler

-

Grila

l2 septembrie 2017

nr I

Programul Drepl Pri\)al

celuilalt sof; c) impiedici sotul vinovat de deteriorarea raporturilor de familie si ob$ne incuviin[area pistririi numelui
purtat in timpul cisitoriei.
sistemul Codului civil roman, logodna: a) se incheie intre doud persoane ce au ca scop conviefuirea; b) este
consensuale; c) inceteazd prin moartea unuia dintre logodnici, caz in care obligalia de restituire a darurilor subziste doar
in privinta darurilor cu valoare mare raportat la nivelul de trai al donatorului'

39. in

la c[sitorie: a) rudenia nu constituie impediment in cazul raporturilor dintre rudele firegti
de gradul al ll-lea ale adoptatului din cadrul familiei biologice qi rudele de gradul I ale adoptatorului; b) debilitatea
mintal[ nu constituie impediment daci acea cisetorie s-a incheiat in momente de luciditate deplin6; c) starea de alienafie

40. in privinfa impedimentelor

mintale reprezinti un impediment prohibitiv qi absolut.

41. y, in

vdrst6 de 5 ani, este adoptat de X, aceasta din urmd cisltorindu-se cu Z ulterior finalizirii procedurii de
adopfie. La 2 ani de la incheierea cesetoriei, Z este pus sub interdictie judecatoreasca. in acest caz, cererea de divo4
depusd de ambii soli la ofilerul de stare civili: a) va fi respinsI, avind in vedere neindeplinirea condiliei privind
inexistenfa copiilor minori; b) va fi respinsd, avAnd in vedere cd Z era pus sub interdiclie la data depunerii cererii de
divo(; c) va fi admis[, daci la expirarea termenului de refleclie sotii stAruie sd divorteze, iar Z face dovada cf, are
capacitatea de discemdmdnt neafectat[.
Este anulabil6 clsdtoria incheiatd: a) sub imperiul dolului, dar numai dac[ acesta prive$te identitatea fizice a
viitorului sol; b) ca urnare a stdruin{ei pdrinfilor unuia dintre soli; c) de persoana lipsitd vremelnic de discernimint, lipsd

42.

cauzate de starea de hipnozS.

varianta eronata: a) gestiunea exclusiv[ nu se aplicd actelor de conservare a bunurilor comune; b) actul
incheiat fdrd consimgmantul expres al celuilalt sol atunci cdnd el este necesar potrivit legii, este valabil, dar soful al cirui
consimff,mAnt a lipsit are un drept de creanli qi poate cere daune-interese; c) un sot nu poate dispune prin legat de
bunurile comune, chiar cu acordul celuilalt so!.

43. Identificali

Sunt bunuri proprii in cadrul comunitAfi legale: a) dreptul la salariu, ca drept de creanfi; b) dividendele incasate de
sotul care este asociat/acfionar exclusiv, indiferent de natura bunului aportat; c) cEgtigul la [oto.

44.

timpul regimului comunitifii: a) daci se realizeazi pe cale amiabilS, este supus formei autentice notariale,
od validitatem; b) este o modalitate de incetare a regimului matrimonial; c) este conditionat de dovada unor motive

45.

Partaj ul in

temeinice, care rdmAn la aprecierea suverane a instanlei.

legale: a) bunurile dobAndite in timpul separaJiei in fapt a solilor sunt
bunuri proprii ale solului dobinditor; b) reprezinti datorie comund onorariul cuvenit unei firme de construcfii, care, in
baza unui contract incheiat doar cu unul dintre soli, a reparat acoperiqul unui imobil aflat in proprietatea devdlmaqi a
sotilor; c) un sol poate garanta in mod valabil plata datoriilor proprii cu bunurile apa(inind comunitefii, I7r[ acordul

46. Potrivir Codului civil, in cadrul comunitetii

celuilalt sol.
cantl unui contract de construire a unui imobil cu credit, dacd preful a fost achitat integral anterior incheierii
cesetoriei de citre unul dintre soti, dar predarea bunului are loc ulterior acestui moment: a) imobilul este bun comun,
intrucat a fost dobindit in timpul regimului comunitiifii legale; b) imobilul este bun propriu al solului care a achitat prelul,
in temeiul subrogaliei reale cu titlu universal; c) imobilul este bun propriu al sofului care a achitat prelul, intrucet a fost
dobAnd it anterior regimului comunitatii legale.

47.

in

intemeiate pe o separare in fapt de cel pulin 2 ani, instanla poate pronunta divortul:
a) numai daci pArAtul este cel care a per[sit locuinla familiei; b) in principiu, din culpa exclusivi a sofului reclamant; c) 9i
in ipoteza in care separarea in fapt nu a fost continui, dar perioadele cumulate de separare depdqesc 2 ani.

48. in cazul cererii de divorf

Actele juridice din care se nasc obligalii in sarcina comunita[ii incheiate de unul din soli dupe data introducerii
cererii de divo(: a) sunt anulabile in toate cazurile; b) sunt nule absolut daci au fost frcute in frauda celuilalt so[; c) sunt
supuse regimului juridic previzut de Codul civil numai dacl cererea de divorJ a fost introdusl dupd data de I octombrie

49.

201t.

un imobil cu sume de bani oblinute urnare a
exploatirii unui drept de proprietate intelectuali aparfinAnd unuia dintre acegtia: a) bunul este comun, ca efect al
mecanismului subrogaliei reale cu titlu universal; b) bunul este comun, in temeiul prezumJiei de comunitate; c) natura

50. Dacd, in timpul regimului comunitelii legale, sofii
juridic6 a bunului este mixta.

dobAndesc
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INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

1.
2.

Pentru marcare folosi(i numaiculoarea negrul
Citi9i cu atenfie enunful !i variantele de r5spuns, la fiecare intrebare fiind
corecd o singure varianfi de respuns. Umplefi cercul corespunzator variantei
de rSspuns pe care o considera[i corecta. Verificati cu atenfie imprimarea corecte a
Rispunsul corect la fiecare intrebare este evaluat cu 2 puncte.

foii de

rSspuns.-

Rispunsurile grelite

3

sau marcate incorect nu se puncteazii.
Umpleres unui cerc rebuie si fie completi.

Orice alt mod de marcare duce la anularea respunsului la subiectul respechv
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