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EXAMEN – OBLIGATII –  1/2017 
Nume, prenume ________________________/ An, grupă _______________________  

     

1. Ce este garanţia comună a creditorilor ? (max. 15 rânduri) 

Curs, p. p. 556 urm., nr. 529, art. 2.324 C.civ., creditorul fără garanţii speciale, creditorul unei creanţe 

născută în legătură cu o masă patrimonială, creditorul unei creanţe născute în legătură cu exercitarea 

unei profesii autorizate, egalitatea creditorilor) 

2. Ce înţelegeţi prin „datorie de valoare” (max. 15 rânduri) 

Curs, p. 21, nr. 8: rolul banilor in solutione, menţinerea stării de echivalenţă indiferent de fluctuaţii 

valorice, exemple 

3. Spre deosebire de leziune, impreviziunea: 
a) Presupune un dezechilibru contractual intervenit după încheierea contractului; 

b) Nu permite adaptarea contractului, astfel încât executarea sa să continue; 

c) Poate să implice desfiinţarea contractului cu efecte pentru viitor 

R: a şi c (art. 1221-1224, art. 1271 C.civ.);  

4. Obligaţia profesionistului de transparenţă contractuală în contractele încheiate cu un 
consumator,     
a) implică negocierea clauzei cu consumatorul;  

b) dacă nu este executată, generează considerarea clauzei afectate de lipsa de transparenţă ca fiind 

nescrisă; 

c) dacă nu este executată, atrage interpretarea clauzei lipsite de transparenţă în favoarea 

consumatorului. 

R: c (Curs, p. 95, nr. 74) 

5. Revocarea convenţională a contractului:   
a) produce efecte retroactive întotdeauna; 

b) poate produce efecte retroactive dacă părţile prevăd şi dacă nu sunt afectate drepturile dobândite de 

terţi; 

c) produce efecte retroactive numai în cazul contractelor cu executare instantanee; 

R: b (Curs, p. 118, art. 1270 alin. 2 C.civ.) 
6. În cazul stipulaţiei pentru altul: 
a) Terţul beneficiar trebuie să existe la momentul încheierii stipulaţiei; 

b) Terţul beneficiar nu poate modifica dreptul stipulat în favoarea sa; 

c) Decesul terţului beneficiar înainte de acceptarea stipulaţiei atrage desfiinţarea întregii operaţiuni.  

R: b (art. 1285, 1287 C.civ., p.157, nr. 105) 
7. O clauză dintr-un contract încheiat între doi neprofesionişti, propusă de una din părţile 
contractului şi prin care această parte este exonerată de răspunderea pentru neexecutare din 
culpă sub forma neglijenţei:  
a) nu este valabilă, fiind o clauză de exonerare de răspundere; 

b) nu este valabilă decât dacă este însuşită expres de cealaltă parte, prin dubla semnare a înscrisului, 

fiind o clauză neuzuală; 

c) Este valabilă.  

R: c (art. 1203, art. 1355 C.civ.) 

8. Pentru a fi în prezenţa unei simulaţii valide: 
a) Actul secret trebuie să îmbrace forma cerută de lege ad validitatem; 

b) Acordul simulatoriu trebuie să fi intervenit ulterior încheierii actului public; 

c) Nu poate fi simulată natura contractului sau obiectul acestuia. 

R – niciun răspuns corect  
9. Spre deosebire de rezoluţiunea judiciară, rezoluţiunea unilaterală: 
a) Este permisă numai când s-a stipulat în contract un pact comisoriu; 

b) Nu necesită acordarea unui termen suplimentar de executare; 

c) Nu este admisibilă decât în cazurile expres prevăzute de lege. 

R – niciun răspuns corect (art. 1552 C.civ., Curs, p. 220 urm.) 

10. Excepţia de neexecutare a contractului: 
a) intervine numai în cazul contractelor sinalagmatice; 

b) poate fi invocată atât în situaţia unei vânzări, cât şi în cea a unui depozit oneros;  
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c) poate fi urmată de rezoluţiune; 

R – a,b, c (art. 1556 C.civ., Curs, p. 203 urm.)    

11. Poate fi reţinută răspunderea pentru lucruri în sarcina: 
a) celui care a intrat în stăpânirea bunului care a cauzat prejudicii prin violenţă exercitată împotriva 

posesorului acestuia ; 

b) retentorului bunului care a cauzat prejudiciul ; 

c) creditorului gajist al bunului care a cauzat prejudiciul. 

R- a,b,c (art. 1.376 C.civ., Curs, p. 378, nr. 313) 

12. Darea în plată generează:  
a) dacă are ca obiect un bun cert, stingerea datoriei, în momentul perfectării sale; 

b) stingerea datoriei în momentul dării în plată şi atunci când operaţiunea priveşte transferul  către 

accipiens al creanţelor lui solvens asupra terţilor; 

c) dacă noua prestaţie vizată de darea în plată este efectiv executată la momentul dării în plată.   

R – a şi c  (art. 1492-1493 C.civ.) 

13. De la data punerii în întârziere a creditorului : 
a) debitorul este exonerat de obligaţia sa de plată ; 

b) creditorul este ţinut să plătească debitorului cheltuielile de conservare şi daune-interese pentru 

nepreluarea executării dupămomentul punerii în întârziere ; 

c) creditorul preia riscul oricărei imposibilităţi de executare a obligaţiei, chiar dacă acea imposibilitate 

nu e fortuită. 

R – b (art. 1510-1511 C.civ.) 

14. In contractul de vânzare încheiat între A şi B s-a prevăzut că plata preţului se efectuează 
prin virament bancar, în monedă EUR, în contul vânzătorului A. Intrucât cumpărătorul B 
deţine un cont în monedă RON, 
a) cheltuielile conversiunii în moneda euro incumbă lui A, pentru că moneda curentă de plată în 

România este Leul ; 

b) cheltuielile conversiunii aparţin lui B şi numai cele aferente transferului bancar aparţin lui A ; 

c) cheltuielile conversiunii şi transferului bancar revin lui B. 

R – c (art. 1498 C.civ., Curs, p. 532, nr. 495) 
15. Nu pot face obiectul novaţiei : 
a) obligaţiile eventuale şi obligaţiile rezultate din acte nule relativ; 

b) obligaţiile rezultate din acte nule absolut ; 

c) obligaţiile naturale. 

R: b 

16. In cazul concursul dintre 2 cesionari ai aceleiaşi creanţe, va avea efect liberator pentru 
debitorul cedat: 
a) plata făcută către adevăratul creditor, adică primul cesionar al creanţei; 

b) plata făcută cesionarului care l-a notificat primul de existenţa cesiunii sau care a obţinut primul 

acceptarea cedatului; 

c) plata făcută cesionarului care şi-a înscris primul cesiunea în Arhiva Electronică. 

R – b (art. 1583 C.civ.)  

17. A înstrăinează lui B un imobil. In contract se prevede că B are obligaţia ca, în schimbul 
proprietăţii, ori să îi transfere proprietatea asupra unui tablou determinat din colecţia sa, ori 
asupra unui autoturism determinat, tot proprietatea sa. Imediat după încheierea contractului, B 
consumă băuturi alcoolice, urcă la volanul maşinii descrise în contract şi provoacă un accident 
în urma căruia maşina este distrusă complet. A poate solicita:  
a) tabloul sau echivalentul valoric al autorurismului distrus din culpa lui B; 

b) doar tabloul; 

c) tabloul sau echivalentul valoric al autoturismului, în funcţie de alegerea lui B. 

R – b (obl. Alternativa, alegerea debitorului, 1462 alin.1, 1464 C. Civ.) 

18. Dreptul de retenţie, 
a) poate purta doar asupra unor bunuri mobile corporale; 

b) poate purta doar asupra bunurilor aflate în stăpânirea creditorului-retentor, cât timp nu are loc o 

deposedare voluntară; 

c) poate purta şi asupra bunurilor incorporale. 
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R – b, c  (art. 2495-2496 C.civ., Curs, pp. 650 urm., 656, nr. 605) 

 

19. Speța.. A, B şi C, cu vârste cuprinse între 14 şi 16 ani, sunt membri ai clubului de alpinism R la 

care au aderat cu acordul expres al părinţilor. In calitatea lor, cei trei minori au câştigat numeroase 

medalii la competiţii naţionale şi internaţionale de alpinism. Ei sunt antrenaţi de X şi Y, doi antrenori 

cu rezultate foarte bune şi cu o vastă experienţă. In timpul unei ture montane de antrenament în 

Munţii Făgăraş, desfăşurată cu mai mulţi membri ai clubului între care şi A, B şi C, în cursul lunii 

martie, între X şi Y intervine o scurtă dispută legată de traseul de întoarcere: X dorea să urmeze 

traseul de iarnă, apreciind că cel de vară este încă periculos, Y dorea să urmeze traseul de vară pe 

motiv că cel de iarnă este excesiv de lung şi nu mai este timp suficient până la lăsarea serii. Prin 

urmare, grupul de alpinişti s-a despărţit în două grupe, fecare dirijată de câte un antrenor şi pornind pe 

drumuri diferite. X a condus grupa sa la destinaţie unde a ajuns în cursul nopţii. Y, precum şi A, B şi 

C, au fost surprinşi de o avalanşă de zăpadă în urma căreia A şi B au decedat, iar C a fost grav rănită.  

Părinţii lui A şi B solicită despăgubiri de la Clubul R, precum şi de la X şi Y. De asemenea solicită 

despăgubiri şi AA, sora lui A pentru prejudiciul moral suferit. C, rămasă în urma accidentului în stare 

vegetativă (adică de inconştienţă absolută) este reprezentată de părinţii săi care solicită atât în numele 

lui C, cât şi în nume propriu, despăgubiri pentru prejudiciul corporal şi pentru cel prin ricoşeu 

încercat, insistând asupra suferinţei pe care le-a provocat-o vederea fiicei lor în starea menţionată. 

Cerințe: a) determinaţi formele de răspundere incidente în speţă; b) determinaţi semnificaţia acordului 

părinţilor la aderarea la Clubul R; c) stabiliţi prejudiciile supuse reparaţiei.  

 

Sol:    

a) Răspundere pentru fapta proprie a lui Y; răspunderea comitentului R pentru fapta prepusului 

Y; eliminarea răspunderii pentru fapta proprie a persoanei juridice, prin notarea faptului că 

Y nu era organ al celei dintâi.  

b) A, B și C sunt minori cu capacitate de exercițiu restrânsă. Ei au încheiat contractele cu 

clubul R. Acordul părinților pare o încuviințare a ocrotitorilor legali. 

c) Părinții lui A și B, precum și sora lui A vor obține daune-interese pentru pagubele prin 

ricoșeu, i.e., dureri psihice. Prejudiciul inițial, i.e., cel suferit de A și B este pierderea vieții. 

Vz., art. 1391 alin. (2).  C o să obțină daune-interese pentru paguba corporală [art. 1381 

alin. (1)]; daunele interese sunt excluse, în privința părinților lui C [art. 1391 alin. (2)]. 

 

 

 


