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Forma cerull ad validitarem: a) poate fi convenite de pe4i; b) se sanctioneazi cu inopozabilitatea actului fate de
te(i; c) poate privi gi incheierea unor acte sub semndture privatd.

l.

Fo4a majori suwenitd incheierii contractului gi care impiedicl in mod absolut producerea efectelor acestuia:
a) atrage nulitatea contractului; b) permite aplicarea regulilor impreviziunii; c) atrage desfiinlarea contractului.

2.

3.

Beneficiarul: a) poate accepta oricind stipulalia, pentru ce acest drept nu presupune un drept material la actiune;
b) nu poate accepta stipulalia dupd decesul promitentului; c) poate accepta stipulatia !i dupi decesul stipulantului.

4.

Termenul: a) extinctiv implinit atrage dupf, sine deciderea din drept a creditorului; b) extinctiv are efect rezolutoriu;

c) poate fi determinabil.

5.

Dolul: a) permite plata de daune interese de cetre autorul siu, dace este cazul,-chiar dacA cel ocrotit a confirmat
actul; b) poate privi doar situafii de fapt, iar nu gi normejuridice; c) poate fi produs qi prin neglijenli sau imprudentd.
de 01.01.2017 se implineqte (IEcind abstractie de regula prorogirii in cazul in care
termenul se implinegte intr-o zi nelucretoare): a) in ultima zi a lunii iunie; b) in prima zi a lunii iulie; c) in prima zi a lunii
iu n ie.

6. Un termen de 6 luni inceput la data

7. Termenul general de prescriplie: a) este aplicabil doar acliunilor patrimoniale prescriptibile extinctiv; b) este aplicabil
acfiunilor personal nepatrimoniale prescriptibile extinctiv; c) este aplicabil gi acelora dintre acliunile rea]e pentru care
legea nu a stabilit un termen special.

Ei

suspenddrii prescripliei extinctive: a) se produce la cererea persoanei interesate; b) in cazul
prescrip{iilor de 6 luni, prorogd implinirea termenului de prescriplie dupl expirarea unui termen de 6 luni de la incetarea
suspendlrii; c) nu se aplici atunci cand a rimas mai mult de o luni pdnd Ia implinirea termenului de prescriplie, dacd
acesta este de 6 luni.

8. Efectul special al

f.

in situa(ia incheierii contractului prin negociere: a) o parte nu se poate retrage in nicio circumstante de la negociere,
intrucit ar incdlca principiul bunei-credinfe; b) intotdeauna rispunderea pentru ruperea negocierilor este delictuald,
indiferent de forma in care s-au purtat negocierile; c) nici una din cele douA variante nu este corecte.

10. Fideiusiunea: a) reprezintd o garanfie rea]a a executArii obligaliilor; b) pentru formarea valabild
c) nici una din cele dou6 variante nu este corectd.

presupune

consimfdm6ntul debitorului principal;

de retentie: a) pentru opozabilitate, nu presupune indeplinirea formalitetilor de publicitate previzute de lege;
posesia asupra bunului obiect al dreptului de reten(ie; c) nici una din cele doui variante nu este
retentorului
b) conferi

11. Dreptul

corectd.
nature a obligafiilor: a) creditorul unei obtigafii de a face intuiluu personqe poate sd
execute el insugi obligafia pe cheltuiala debitorului; b) creditorul unei obligalii de a nu face are nevoie de incuviinfarea
instantei pentru a inlitura ceea ce debitorul a fecut cu incilcarea obligaliei; c) nici una din cele doud variante nu este
corecte.

12. in domeniul executlrii silite in

poate fi invocatd. qi in situa{ia restituirii unei prestalii ca urmare a desfiinfdrii
pentru
neexecutare; b) presupune un contract valabil incheiat aflat in curs de executare; c) nici
contractului prin reziliere
una din cele doud variante nu este corecte-

13. Impreviziunea contractuale: a)

C.civ -: a) reprezinti un act juridic unilateral;
promisiune unilaterald, cdt qi bilaterald; c) niciuna din cele doud variante nu este corectd.

14. Promisiunea de a contracta, in temeiul art.1279

b)

poate

fi

atat o

Rezolu{iunea unui contract: a) dacd este judiciard, nu mai este obligatorie punerea prealabild in int6rziere a
debitorului de citre creditor, intrucAt cererea de chemare in judecatd valoreazl punere in intArziere; b) dac6 este prevAzutl
printr-un pact comisoriu, atunci este obligatorie punerea in inlArziere a debitorului, conform Codului civil; c) nici una din

15.

cele dou6 variante nu este corecta.
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16. in ipoteza clauzei penale: a) creditorul este scutit de dovada neexecuterii fhri justificare a obligatiei, conform
Codului civil; b) obiectul clauzei penale este format exclusiv dintr-o sumA de bani; c) nici una din cele doud variante nu
este corecte.

17. in materia contractului de vAnzare, dacd un judecf,tor cumpare un drept litigios, care este de competenla instanlei
judecAtoresti in a cdrei circumscriplie i$i desfEgoari activitatea, in vederea indestul6rii unei creanle care s-a nascut inainte
ca dreptul se fi devenit litigios: a) contractul de vdnzare este valabil; b) contractul de vAnzare este lovit de nulitate
absolutd; c) contractul de vanzare este lovit de nulitate relativa.

18, in materia contractului d,e vinzare, dacl in momentul v?nzArii unui bun individual determinat acesta pierise in parte:
a) contractul de vAnzare nu produce niciun efect; b) cumpiritorul care nu cuno$tea acest fapt in momentul vanzerii poate
cere numai reducerea corespunzdtoare a prelului; c) cumpirdtorul care nu cunoitea acest fapt in momentul vinzirii poate
cere fie anularea vinzirii, fie reducerea corespunzitoare a prcJului.
19. in materia contractului de vinzare, transferul proprieta[ii

opereazA:

a) Ia data preddrii, daci bunul vdndut

este

intreaga cantitate de pepeni a vAnzitorului, pentru un pre[ unic ai global; b) la data realizArii acordului de voinge, daci
bunul v6ndut este intreaga cantitate de pepeni a v6nzitorului, pentru un pret stabilit pentru fiecare bucatd de pepene; c) Ia
data realizlrii acordului de voinle, daci bunul vandut este intreaga cantitate de pepeni a vAnzitorului, pentru un pret unic
qi global.

20. in materia contractului

de vdnzare: a) in cazul in care cumpirdtorul qi-a asumat riscul producerii evicliunii, stipulatia
prin care obligalia de garanlie a v6nzitorului este inlAturati il exonereaz5 pe acesta din urmd de obligalia de a restitui
preful; b) cumparetorul poate obJine rezolufiunea vAnzirii numai dacd a fost evins de intregul bun; c) in cazul producerii
evicliunii, vinz.itorul este tinut si inapoieze prelul in intregime chiar gi in cazul in care cumpdretorul a obtinut un
beneficiu in urma deteriordrilor cauzate bunului.

21. in materia

contractului de vdnzare: a) in ceea ce privegte dreptul de preempfiune, atunci cind in contractul incheiat
vinzdtor
de
cu tertul s-au acordat termene de platd a pre{ului, preemptorul care igi exercitd dreptul de preemp{iune se
poate prevala gi el de aceste termene; b) daci doi v6nzitori, coproprietari in cote egale, vAnd un bun gi in urma producerii
evicliunii cumpiritorul are dreptul la o sumd de bani, fiecare vanzetor va putea fi urmerit doar pentru partea sa; c) regula
este aceea cn obligaliile pdrfilor trebuie si fie executate in urm6toarea ordine: transmiterea proprietatrii asupra bunului,
plata prelului, predarea bunului.

22. in materia contractului de loca[iune: a) atunci c6nd locatarul bunului instrdinat a dat garanlii locatorului pentru
indeplinirea obligaliilor sale, cel care a dobdndit bunul instrdinat de locator se subrogi in drepturile izvor6nd din aceste
garanlii, in condifiile legii; b) locatorul are dreptul de a pdstra lucririle addugate $i autonome efectuate asupra bunului pe
durata locafiunii $i nu poate fi obligat la despdgubiri chiar dacS locatarul a efectuat lucrarile cu acordul prealabil al
locatonrlui; c) ln nicio situafie locatorul nu este linut si il garanteze pe locatar de tulburarea ca:uzale prkt fapta unui te4
care nu pretinde vreun drept asupra bunului.

23. in

materia contractului de loca[iune: a) interdicfia de a ceda o sublocafiune nu o include gi pe aceea de a ceda
localiunea; b) in cazul localiunii cu durate nedeterminat5, mo$tenitorii locatorului nu pot denunta contractul de localiune;
c) locatorul rdspunde pentru viciile ascunse ale bunului chiar daci a fost de buna-credinJd la incheierea contractului (nu a
cunoscut nici mdcar el insugi viciile) 9i indiferent daci viciile existau in momentul incheierii contractutui sau au survenit
in cursul localiunii.

24. in materia

contractului de mandat: a) un mandat constatat printr-o procurd autentice notariale poate fi revocat in mod
chiar
daca
a fost declarat irevocabil; b) dacd mandatul este cu titlu oneros, contractul va fi lovit de nulitate pentru
ii
Iipsa obiectului in cazul in care remuneratia mandatarului nu este determinatA prin contract; c) in cazul in care procura
dati de mandant imbraci forma autenticd, cerut1, ad validilatem, Lcceptarea ofertei de mandat nu poate fi tacitA.
tacit

25. in materia

contractului de donalie: a) daci donatarul moare dupi introducerea actiunii in revocarea donatiei pentru
ingratitudine, aceastE actiune nu poate fi continuat5 impotriva mogtenitorilor donatarului; b) nulitatea cesetoriei atrage
nulitatea relativl a dona[iei {Ecute solului de rea-credinld; c) este lovite de nulitate absolutd donafia care conlerd
donatarului dreptul de a denun[a unilateral contractul.

26.

Fapta este sdvar$itA cu intentie cAnd fXptuitorul: a) prevede rezultatul faptei sale gi, degi nu-l urmere$te, accepte
posibilitatea producerii lui; b) prevede rezultatul faptei sale, dar nu-l acceptd, socotind fErd temei ci el nu se va produce;
c) nu prevede rezultatul faptei sale deqi trebuia;i putea sa il prevad6.

)
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Infracliunea comisive, care presupune producerea unui rezultat, se considerA sevartitd 9i prin omisiune, cdnd:
a) autorul omisiunii, printr-o actiune sau inactiune ulterioare, a creat pentru valoarea sociala protejate o stare de pericol,
care a inlesnit producerea rezultatului; b) autorul omisiunii, printr-o acliune sau inacfiune anterioare, a creat pentru
valoarea sociald protejata o shre de pericol, care a inlesnit producerea rezultatului; c) autorul omisiunii, printr-o actiune
sau inactiune ulterioarS, a creat pentru valoarea sociale protejati o stare de pericol chiar dacd prin aceasta nu a inlesnit
producerea rezultatului.

27.

Este justificatd fapta prev5zute de legea penald constdnd in indeplinirea unei obligafii: a) impuse de autoritatea
competentS, in forma aleasi de aceasta ca fiind corespunzitoare indeplinirii obligaliei, daci aceasta nu este in mod vedit
ilegald; b) impuse de autoritatea competenti, chiar qi verbal; c) impuse de autoritatea competenta, in forma prevdzuti de
lege, daci aceasta nu este in mod vEdit ilegald.

28.

pedeapsa detenliunii pe viatd, iar instanta s-ar orienta spre
aceasta, tentativa se sanctioneaze cu pedeapsa inchisorii: a) de la l0 la 20 de ani; b) de la 20 la 30 de ani; c) de la l0 la 30
de ani.

29. Cind pentru infracliunea consumata legea prevede

I la 3 ani altemativ
pe
la
6
luni
Ia I an gi 6 luni;
de
detenfie,
o
duratd
de
a)
internarea
intr-un
centru
cu amenda, i
pedeapsi
gi
unor
drepturi,
ca
accesorie;
6
luni
interzicerea
educativ
6
luni
la
I
an
b) intemarea intr-un centru
Si

30. Minorului

care a sivdrgit o infracfiune, pentru care legea prevede pedeapsa cu inchisoarea de la

se poate aplica:

c) asistarea zilnicd pe o durati intre 3 gi 6 luni.

Rlspunderea penalS a persoanei juridice: a) este exclusf, in cazul unei autoriteti publice; b) exclude rispunderea
penafe a persoanei {rzice care a contribuit la sdvdrqirea infrac{iunii; c) este exclusa in cazul unei institufii publice pentru
infrac[iunile sivdrEite in exercitarea unei activitali care poate face obiectul domeniului privat.

31.

32. Prescriplia: a) inliturd rlspunderea penala in cazul unei infrac{iuni de talh5rie urmatd de moartea victimei comisi la
4 aprilie 2014, care se pedepsegte cu inchisoarea delaT la l8 ani, la implinirea unui termen de 20 ani; b) nu inlSturd
rispunderea penald in cazul unei infracliuni de ucidere din culpA, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii de la unu
la 5 ani; c) nu inleturi rAspunderea penalE in cazul infracliunilor de genocid.

33. in cazul

infracfiunilor pentru care punerea in mi;care a acfiunii penale este condifionatd de introducerea unei
atrage rispunderea
plangeri prealabile de catre persoana vetamate, fapta carc a adus o vetamare mai multor persoane:
^)
penala, chiar dacd plingerea prealabili s-a frcut numai de cAtre una dintre ele; b) atrage raspunderea penali, doar daci
plingerea prealabili s-a flcut de cAtre toate aceste persoane; c) atrage rdspunderea penali, in mod excepfional, dat fiind
numdrul victimelor, fiind fera relevantd dac6 a fost formulate sau nu o plangere prealabilS.

34. X a provocat un accident

in urma ciruia vlctima Z a suferit o fracturi de gamba, fiind

preluat6 de
medicii de la Ambulanja condusd de;oferul Y. Y, Eoferul care transporta victima la spital, a provocat la rAndul sdu un
accident de circula(ie, in urma clruia maqina Ambulanfei s-a rostogolit de mai multe ori, iar victima Z a decedat: a) X Ei
Y sunt coautori la infracliunea contra vie{ii lui Z; b) X !i Y sunt fiecare autorul propriei fapte indreptate contra viefii lui
Z; c) fapla lui Y este singura care prezint6 legdtur6 de cauzalitate cu moartea lui Z-

de circulafie

lovituri cu cutitul lui Z, in zona antebralului, vizAnd s6ngerarea abundenti a victimei,
a anuntat serviciul 112 gi, degi s-a constatat inifial cA loviturile puneau via(a lui Z ?n pericol, acesta a supravieguit ca
urmare a ingrijirilor medicale acordate in spital. a) X nu va fi tras la rdspundere penala; b) X va rispunde pentru tentativa
la infracfiunea contra vie{ii; c) X va rispunde pentru o infracfiune contra integritAtii corporale $i seneteli.

35. X,

dupA ce a aplicat mai multe

insistente ale func]ionarului public Y, agentul comercial X i-a dat 100 de lei pentru a urgenta
eliberarea unei adeverin{e ce intra in atribuliile de serviciu ale lui Y. a) Fapta lui X nu constituie infiacliune pentru ce a
fost constrans de citre cel care a luat mita; b) Fapta lui X constituie infrac(iunea de dare de mita; c) Fapta lui X nu se
pedepseqte dacd denunfi sivargirea faptei, chiar gi atunci cind autodenunful lui Y fusese anterior, dar X nu a cunoscut
acest lucru.

36. in urma rugdminfilor

Minora X, in varstA de l6 ani, cis[torit6, a comis o infrac]iune de furt, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii
de la 6 luni la trei ani. Pentru fapta comisi, minorei i se poate stabili: a) o sancliune cu inchisoarea in limite cuprinse intre
3 luni gi I an Ei jumitate, avand in vedre ci, prin cdsitorie, X dobdndeqte capacitate deplind de exerciliu; b) o mdsurd
educativi privativi de libertate sau o misur6 educativi neprivativi de liberate; c) o mdsuri educativi reprivativi de

37.

libertate.
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lui X care, dupd ce a dat 500 euro perintilor unei minore pentru a-;i da consim(5m6ntul, a transportat-o pe
minori in lrlanda, gi cu acordul minorei, pentru ca aceasta se cer$easce in folosul celui care a dus-o in afara terii:
a) reprezintd infracliunea de trafic de minori; b) nu constituie infrac{iunea de trafic de minori, deoarece este justificatd de
consim{dmdntul victimei gi al pirin[ilor sei; c) nu constituie infracfiunea de trafic de minori, fiind incidentd cauza de
neimputabilitate a erorii, dacd X nu a cunoscut ce nici pdrinlii gi nici minora nu puteau sA i;i dea consimff,mintul.

38.

Fapta

o cearte intre X qi fratele sdu Y, injurii $i ameninleri reciproce, decurgAnd din faptul c[ X se dusese la notar
pentru a deschide succesiunea dupe tatA gi nu il anun[ase gi pe fratele siu Y, X s-a intors cu spatele la Y qi a plecat,
moment in care Y I-a Iovit pe X cu o cir6midl in cap, provocindu-i decesul. La solutionarea cauzei: a) se va reline
existenla legitimei apiriri; b) nu se va retine existenla legitimei apdrlrii; c) se va reline existenla stArii de necesitate.

39. DupI

a) subiectul activ nu poate fi avocatul suspectului sau inculpatului;
b) cel favorizat este cerceLat doar intr-o cauza contraventionald; c) ajutorul dat nu trebuie sd fie urmarea unei infelegeri
prealabile sivdrgirii infrac{iunii intre autor qi cel favorizat.

40. in cazul infrac(iunii de favorizare a fEptuitorului;

41.

dupl arestarea unei persoane ca urrnare a mlrturiei mincinoase: a) este o cauza de
nepedepsire pentru autorul infrac(iunii de mirturie mincinoasi; b) face ca infractiunea de mlrturie mincinoas6 se rdmana
in forma tentativei; c) nu produce efecte asupra pedepsirii infracliunii de mirturie mincinoasa sau asupra formei acesteia.
Retragerea mdrturiei mincinoase,

Infracliunea de ultraj: a) se poate refine in concurs ideal cu o infracfiune de ultraj judiciar; b) se poate comite ;i
printr-o fapte cu efect vddit intimidant, chiar dacd aceasta nu este prevezute de legea penali; c) se regine gi atunci cind,
din eroare, autorul exercita violenle asupra unei persoane flrd serviciu pe care o confundd cu functionarul public pe care

42.

dorea sf, se rdzbune.

43. 20 X, care s-a prezentat in faJa procurorului, afirmind in mod nereal cd este Y, persoani ciutati in calitate de martor
in cauza instrumentatl de procuror qi a fost audiat in aceaste calitate, s5var$e$te o infractiune de fals privind identitatea:
a) Ei o infrac;iune de inducere in eroare a organelor judiciare; b) gi o infracliune de mdrturie mincinoasi; c) dacd a
prezentat actul de identitate al lui Y.

44. X a pdtruns prin efracfie in apartamentul pe(ii

vetAmate pentru a sustrage un tablou. DeclangAndu-se sistemul de
prins
pe
qi
X l-au predat poliliei. In cauzi vor fi incidente dispoziliile referitoare
alarmd, agenfii de pazi au intervenit, l-au
la: a) tentativA; b) desistare; c) impiedicarea producerii rezultatului.

45.

Infracfiunea continuate se comite: a) printr-o singura actiune ce dweazL in timp; b) mai multe actiuni sau inacfiuni;
c) printr-o singuri acJiune ce realizeazA conlinutul mai multor infracliuni.

46. X a luat din garajul

lui Z, despre care auzise intimpldtor, intr-o discufie despre maqini ;i motociclete purtatd cu Y, ce
plecat
o
era
in concediu, motocicletd de mare putere. X a circulat timp de o slptdmAni cu motocicleta, iar apoi, inainte ca
Z sd revini acasd, a readus-o in garajul de unde o luase. Fapta lui X reprezinti: a) infracfiunea de furt in scop de folosinti;
b) abuz de incredere, c) nu reprezinti infracliune pentru cd motocicleta fost restituite inainte ca Z si ii sesizeze disparifia.

47.

Forma de vinovd(ie a infrac{iunii de sustragere de sub sechestru care incrimineazi sustragerea unui bun care este
legal sechestrat este reprezentati de: a) intenlie, b) culpn; c) intentie d€pesite.

48. in cazul infractiunii de fals intelectual, subiectul activ: a) poate fi un profesor din 'invItd,m5,ntul preuniversitar de statl
b) nu poate fi un medic angajat cu contract de munce intr-o unitate spitaliceascd din sistemul public de senetate; c) nu
poate fi func(ionarul bancar angajat al unei socie6ti bancare cu capital integral privat autorizati ;i aflatd sub
supravegherea BNR. 175 cp si 2612014, l8l20l7,812017

49. in cazul infracliunii de cercetare abuzivi: a) este posibil concursul de infiacliuni cu infracgiunea de favorizarea
fiptuitorului; b) este posibil concursul formal de infracfiuni cu infractiunea de influenfare a declarafiilor; c) nu este
posibil concursul de infractiuni in niciuna dintre situatiile de la punctele b

;i

c.

mitI, banii: a) sunt supugi confisc6rii doar dacl se gesesc asupra persoanei acuzate,
in locuinta acesteia sau la rudele sale al5turi de care locuiegte; b) nu sunt supugi confiscdrii atunci cdnd mituitorul a
recunoscut fapta dupd sesizarea organului de urmdrire penali cu privire la infracliune; c) se confisci prin echivalent,

50. in cazul infracfiunii

de luare de

atunci cdnd nu se mai gisesc.
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INDICATII DE COMPLETARE A GRILEI

L
2.

Pentru marcare folosili numaiculoarea negru!
Citili cu atenlie enunful $i variartele de r6spuns, la fiecare intrebare Iiind
corecti o singura varian6 de rispuns. Umple[i cercul corespunzebr variantei
de raspuns pe caJe o considera[i corecta. Verifica[i cu atenIie imptimarea corecta a
Rispunsul corect la fiecare intrebare este evaluat cu 2 puncte.

foii de r6spuns

.

sau marcate incorect nu se puncteazl.
Umplerea unui cerc trebuie sI fie completi.

Rispunsurile grelite

3.

Orice alt mod de marcare duce la anularea r5spunsului la subiectul respecciv.

Modalite[ile de marcare corecti:

o@oo @ooo o@ao oooa

Exemple de marcare incorectE:

@@o@ ooo@

oooo

aooa o@oo oo.o
1

2
3

4
5

6

@@o
@@o
@@o
@@o

2l @@a
22 0@o
23 @@o
24 0@o

o@o
@eo

@ao
26 e@o
27 @oo

10

@DO
@@c
@@o
@@e

1l

o@o

7
8
9

l3

@o@
@o@

t4

@co

t2

I6

o@@
@@o

t7

a@o

l5

18

t9
20

@@o
@@a
o@@

2s

@@c
2e o@@
30 @@o
3l D@O
32 @@o
28

33

a@oo@go@
4r @@o
42 0@@
43 @@o
44 000
45 @QO
46 0@@
47 0@o

c@o
4e oo@
48

50

@@o

c@o

@@o
35 @@c
36 @oo
37 @@o
38 0@o
34

3e

@oo

40 @@tD

/'.

*

.l:/1 I

".)
t!<

lrli
:'!

r€^.oE Y-r'.t r.

/'

lucerts;L'\ir,.Li b\ ,\l)\4

1.

