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Nume____________ 

Prenume__________ 

An, grupă_________; Timp: 60 min. 

 

Examen. Obligaţii. 11.09.2017 

 

I. Încercuiţi doar răspunsul (răspunsurile) corect (corecte). (5 p. = 0,33 p. x 15 întrebări) 
 
1. Promisiunea faptei altuia: 

a) este valabilă doar în cazul unor obligaţii de a da, căci numai în această ipoteză nu se înfrânge principiul 
efectului relativ al contractului; 

b) presupune şi că debitorul îi garantează creditorului că terţul îşi va îndeplini obligaţiile faţă de acesta; 
c) naşte obligaţii în sarcina terţului, întrucât intenţia sa de a se obliga e întotdeauna prezumată. 

 
2. Punerea în întârziere a debitorului e necesară în situaţia: 

a) neexecutării obligaţiilor născute din angajarea răspunderii civile delictuale; 
b) neexecutării obligaţiilor contractuale de a nu face; 
c) neexecutării obligaţiilor contractuale continue. 

 
3. În principiu, un caz de forţă majoră: 

a) are în materia răspunderii contractuale aceleaşi consecinţe precum cazul fortuit; 
b) nu înlătură răspunderea pentru lucruri, deoarece aceasta e o răspundere obiectivă; 
c) nu înlătură răspunderea pentru ruina edificiului sau construcţiei. 

 
4. Modificarea unui contract de împrumut prin care părţile stabilesc scăderea cu 5% a sumei datorate în schimbul 
aducerii de către împrumutat a unui fideiusor real: 

a) este o clauză al cărei efect esenţial este o novaţie obiectivă;  
b) este un act de dare în plată; 
c) are efectele unei remiteri parţiale de datorie. 

 
5. Obligaţia solidară diferă de obligaţia indivizibilă şi prin aceea că: 

a) plata făcută de un codebitor solidar îi eliberează şi pe ceilalţi codebitori, ceea ce nu se întâmplă în cazul 
executării obligaţiei indivizibile de un singur codebitor; 

b) obligaţia solidară e doar un efect al răspunderii delictuale cu mai mulţi coautori, în timp ce 
indivizibilitatea reprezintă regula în cazul obligaţiilor contractuale plurale; 

c) doar indivizibilitatea se menţine şi în cazul moştenitorilor codebitorilor iniţiali. 
 
6. O subrogaţie convenţională consimţită de creditor: 

a) se poate prezuma din remiterea către solvens a înscrisului sub semnătură privată constatator al obligaţiei; 
b) nu angajează răspunderea creditorului faţă de solvens pentru eventuala insolvabilitate a debitorului; 
c) este un mijloc extinctiv al obligaţiei. 

 
7. Dacă la trei luni după ce l-a notificat pe cumpărător în legătură cu scadenţa obligaţiei de plată a preţului de 
4200 de lei al unui scuter, vânzătorul acestuia cere instanţei rezoluţiunea vânzării pentru neplata preţului: 

a) e corect ca instanţa să respingă acţiunea la primul termen, când cumpărătorul a virat preţul în contul 
reclamantului la trei zile după ce i-a fost comunicată acţiunea, deoarece notificarea iniţială nu cuprindea 
un termen de executare;   

b) apărarea cumpărătorului prin proba că bunul a pierit fortuit cu două săptămâni înainte de introducerea 
acţiunii este ineficientă pentru acesta, deşi bunul era în posesia sa;  

c) faptul că pârâtul a virat preţul în contul reclamantului la trei zile după ce i-a fost comunicată acţiunea este 
irelevant în soluţionarea acţiunii, chiar dacă notificarea iniţială nu cuprindea un termen de executare. 
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8. Răspunderea civilă pentru prejudicii cauzate de lucruri: 
a) presupune întotdeauna ca bunul să nu fi fost utilizat potrivit destinaţiei sale obişnuite; 
b) impune ca pârâtul să fi fost titularul unui drept real sau de creanţă asupra bunului; 
c) se angajează numai dacă prejudiciile au fost previzibile la momentul folosirii bunului. 

 
9. „A se obligă să încheie cu B un contract de vânzare cu privire la apartamentul proprietatea mea, la preţul 

stabilit, dacă B se va hotărî să îl cumpere. A declară că a primit de la B, cu ocazia semnării prezentului act, suma 

de 7800 euro cu titlu de avans” este o clauză care: 
a) dacă A se va răzgândi, refuzând să mai vândă, îl obligă la restituirea dublului sumei primite în avans; 
b) îl îndreptăţeşte pe B să înscrie în cartea funciară o ipotecă legală, care să garanteze obligaţia lui A de a 

încheia contractul; 
c) semnifică un pact de opţiune încheiat în favoarea lui B. 

 
10. Cine a făcut din eroare o plată nedatorată unui creditor care cu bună-credinţă şi-a distrus titlul constatator al 
creanţei ca urmare a plăţii: 

a) poate invoca gestiunea de afaceri ca temei al acţiunii împotriva adevăratului debitor;  
b) este lipsit de acţiunea în plata nedatorată faţă de accipiens; 
c) are un drept de regres, în temeiul subrogaţiei legale, împotriva adevăratului debitor. 

  
11. Dacă părţile unui contract de locaţiune stabilesc ulterior printr-un act secret, la care îşi dă acordul şi persoana 
X, că beneficiarul chiriei este X, se încheie astfel:  

a) o convenţie nulă relativ, pe motiv de simulaţie;  
b) o simulaţie prin interpunere de persoane; 
c) o stipulaţie pentru altul. 

 
12. În regulă generală, creditorul care introduce o acţiune directă: 

a) nu mai poate exercita cu succes acţiunea, după împlinirea termenului de prescripţie extinctivă a obligaţiei 
la care era ţinut debitorul pârât; 

b) nu mai poate avea câștig de cauză, dacă intentează acţiunea după expirarea termenului general de 
prescripţie de 3 ani din momentul scadenţei creanţei sale faţă de debitorul nemijlocit; 

c) nu este ţinut de excepţiile pe care debitorul debitorului său i le-ar opune celui din urmă. 
 
13. Spre deosebire de cesiunea de creanţă, o subrogaţie convenţională consimţită de creditor: 

a) nu îşi poate produce efectele înainte de plată; 
b) operează numai în măsura plăţii efectuate, iar nu a valorii nominale a creanţei; 
c) nu este un mod de transmitere a obligaţiei. 

 
14. O remitere de datorie: 

a) trebuie să îmbrace forma înscrisului autentic, atunci când nu există consimţământul debitorului; 
b) consimţită fideiusorului nu eliberează pe debitorul principal  
c) făcută unuia dintre fideiusori, îi eliberează şi pe ceilalţi fideiusori. 

 
15. Raportul de prepuşenie: 

a) este temeiul răspunderii comitentului pentru prejudiciile suferite de prepus ca urmare a îndeplinirii 
funcţiilor în interesul primului; 

b) exclude ca prepusului să i se angajeze, de regulă, răspunderea pentru lucrurile încredinţate de comitent în 
vederea îndeplinirii funcţiilor sale; 

c) poate să aibă şi altă sursă decât un raport de drept prestabilit între prepus şi comitent. 
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II. Speţa (4 p.) 
În data de 7.08.2014, A cumpără de la B un teren pe care se aflau două construcţii: o hală şi un siloz. A 

începe demolarea silozului şi reamenajarea halei, însă în 10.09.2014 A este acţionat în judecată de C, care 
revendică terenul şi cele două construcţii, pretinzând că ar fi adevăratul lor proprietar. C mai solicită şi obligarea 
lui A la restituirea „îmbogăţirii pe care a obţinut-o pârâtul în detrimentul reclamantului, prin demolarea parţială a 
silozului, fiindcă A a recuperat materialele dezafectate”. 

A formulează la rândul său o acţiune reconvenţională, prin care solicită obligarea lui C, pe temeiul gestiunii 
de afaceri, la restituirea cheltuielilor pe care le-a făcut cu reamenajarea halei industriale. Având în vedere că până 
la pronunţarea hotărârii primei instanţe, A continuă lucrările (demolând integral silozul şi finalizând reamenajarea 
halei), instanţa admite acţiunea lui C, obligându-l pe A la restituirea terenului şi a halei, respectiv la plata către C 
a echivalentului valoric al silozului de la momentul încheierii contractului dintre A şi B. Instanţa respinge însă 
cererea reconvenţională a lui A. 

Nemulţumit de soluţie, A introduce apel. Fără a mai contesta calitatea de proprietar a reclamantului, A cere 
acum obligarea lui C la achitarea valorii silozului. A recunoaşte că a recuperat şi deţine materialele de construcţie, 
dar precizează că valoarea acestora e mult mai mică decât cea a fostului siloz. Totodată, A solicită să îi fie 
acoperită însărăcirea reprezentată de cheltuielile făcute cu reamenajarea halei. A mai arată şi că prima instanţă a 
reţinut buna sa credinţă la momentul încheierii contractului cu B, iar C nu a contestat nicicând faptul că A nu ar fi 
putut cunoaşte adevărata situaţie juridică a construcţiilor înainte de a fi fost acţionat în instanţă. La rândul său, C 
precizează că cheltuielile făcute de A cu hala nu erau nicidecum cheltuieli necesare şi, mai mult, îi sunt complet 
inutile, deoarece doreşte să demoleze hala pentru a construi altceva în loc. 

În timpul judecăţii, S face cerere de intervenţie cerând condamnarea lui A şi C în solidar la repararea 
daunelor provocate de schelele ridicate în dreptul halei, care în noaptea de 11.11.2014 s-au prăbuşit peste 
camionul său, parcat în dreptul clădirii amintite. A se apără indicând că răspunderea pentru ruina edificiului e în 
sarcina proprietarului, care este C. Acesta se apără arătând că este exonerat de culpa lui S, care a ignorat panoul ce 
îl avertiza de existenţa şantierului în lucru şi nu ar fi trebuit să parcheze în acel loc. Instanţa admite acţiunea lui S, 
obligându-i în solidari pe pârâţi la plata unor despăgubiri reprezentând repararea camionului şi a lipsei sale de 
folosinţă pe timpul cât este defect. Instanţa reţine solidaritatea dintre A şi C, arătând că aceştia aveau împreună 
paza imobilului, până la soluţionarea definitivă a procesului dintre ei. 

Analizaţi situaţia din speţă şi motivaţi orice soluţie propusă. 
Rezolvare: 
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Barem. Examen. Obligaţii. 11.09.2017 
 
 

I. 5 p. = 0,33 p. x 15 întrebări 
1. -  6. b  11. c 
2. -  7. b,c  12. a,b 
3. a  8. -  13. a,b 
4. c  9. -  14. b 
5. c  10. b,c  15. b,c 
 

II. 4 p.  
(1 p.) pentru admiterea acțiunii în îmbogăţire fără justă cauză, instanța trebuia să se verifice: - dacă îmbogăţirea a 
subzistat – în tot sau în parte – până la momentul introducerii acțiunii şi - momentul la care ar fi avut loc pretinsa 
îmbogățire/ însărăcire, pentru a se evalua cuantumul obligației de restituire (momentul dezafectării silozului); - 
caracterul util al gestiunii se verifică prin raportare la momentul efectuării lor (reamenajarea halei), dacă acestea 
pot fi considerate acte de gestiune; - motivarea lui A ar fi eficientă doar dacă acțiunea în îmbogățire fără justă 
cauză ar fi admisibilă, A dorind să arate că îmbogățirea lui e mai mică decât însărăcirea reclamantului); însă A nu 
s-a îmbogăţit aşa cum susţine C, acţiunea sa fiind de respins; 
(1,5 p.) instanța respinge corect reconvenționala lui A: - acesta nu a gerat interesele altuia; - deşi A era în eroare, 
crezând că face cheltuiala în interes propriu, la gestiunea de afaceri, trebuie să existe însă intenția de a gera 
interesele altuia; - oricum, A nu a acţionat în interesul lui C, ci exclusiv în al său. Susținerea lui C, referitoare la 
lipsa caracterului util al lucrărilor este irelevantă, deoarece utilitatea gestiunii se apreciază prin raportare la 
momentul efectuării acesteia; - pe calea acțiunii în îmbogăţire fără justă cauză, A poate recupera cheltuielile cu 
hala, dacă au produs un spor patrimonial pt C, indiferent de destinaţia pe care acesta o va da ulterior construcţiei; - 
C ar avea o acțiunea în revendicare cu privire la materialele rezultate din demolare asupra cărora A are doar 
detenția, nicidecum un drept de proprietate.  
 (1,5 p.) Acţiunea lui S: - S nu indică niciun temei al răspunderii delictuale pe care o invocă; - dauna a fost 
cauzate de schele, iar nu de  ruina edificiului, care sunt în paza lui A; - apărarea lui A că răspunderea ar fi în 
sarcina proprietarului e greşită, răspunderea pt lucruri şi cea pentru ruina edificiului au temeiuri distincte; - 
pretinsa culpă a lui S exonerează doar dacă îmbracă forma unei forţe majore, ceea ce nu e cazul în speţă; - instanţa 
admite acţiunea lui S fără să indice temeiul răspunderii, ceea ce e greşit; - lucrum cessans (lipsa de folosinţă a 
camionului) s-a acordat fără să se ceară, ceea ce e la fel de greşit; - solidaritatea dintre A şi C nu se poate întemeia 
doar pe faptul că nu s-a soluţionat definitiv un proces privind unele despăgubiri dintre ei, ci pe angajarea unei 
răspunderi comune a acestora, care trebuie evident să aibă acelaşi temei pentru ambii, care nu există în speţă. 
 

Notă: Un punct este din oficiu. 


