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Nume____________ 

Prenume__________ 

An, grupă_________; Timp: 60 min. 

 

Examen. Obligaţii. 06.09.2018 

I. Încercuiţi doar răspunsul (răspunsurile) corect (corecte). (5 p. = 0,33 p. x 15 întrebări) 
 
1. În materie de simulaţie contractuală: 
a) creditorii simulanţilor sunt ţinuţi să folosească aceleaşi mijloace de probă pentru a dovedi simulaţia ca şi 
simulanţii, pentru că sunt avânzi-cauza ai părţilor simulaţiei; 
b) dispoziţiile legale relative la simulaţie se aplică direct şi actelor cu efecte nepatrimoniale; 
c) creditorii înstrăinătorului aparent sunt preferaţi creditorilor dobânditorului aparent, dacă creanţa primilor este 
anterioară actului secret. 
 
2. O cesiune de creanţă: 
a) e valabilă chiar şi atunci când cauza sa nu este expres prevăzută în instrumentum; 
b) poate fi încheiată şi cu titlu de dare în plată; 
c) nu poate avea loc anterior scadenţei obligaţiei corelative creanţei transmise. 
 
3. Dresorul profesionist poate cere despăgubiri de la proprietarul câinelui pe care îl dresează, dacă acesta îl muşcă: 
a) pentru că paza animalului este la dresor, fiind vorba de o răspundere obiectivă; 
b) pentru că animalele sunt imprevizibile, iar dresorul trebuie să dovedească că nu şi-a asumat riscul de a fi rănit;  
c) atunci când dresorul probează că sunt îndeplinite condiţiile răspunderii pentru fapta animalului. 
 
4. Acţiunea directă şi acţiunea oblică se aseamănă, deoarece: 
a) ambele presupun exercitarea dreptului altuia; 
b) ambele acţiuni sunt măsuri de realizare efectivă a creanţei; 
c) ambele profită tuturor creditorilor care au un debitor comun. 
 
5. Clauzele: (1) În caz de neplată a chiriei pe două luni succesive, locatorul poate rezilia contractul fără somație; 
şi (2) Locatarul poate rezilia contractul înainte de termen cu un preaviz de 60 de zile acordat locatorului: 
a) sunt pacte comisorii, fiecare clauză fiind instituită în favoarea uneia dintre părţile contractului; 
b) dau dreptul părții în contra căreia clauza este invocată să se opună rezilierii, probând lipsa oricărei culpe din 
partea sa; 
c) nu înlătură obligația locatarului de a plăti chiria aferentă ultimelor două luni dinaintea încetării contractului. 
 
6. De lege lata este admisibilă reducerea prestaţiilor contractuale: 
a) numai în cazul actelor cu titlu gratuit cu executare continuă sau succesivă; 
b) numai în cazul contractelor cu executare succesivă; 
c) când neexecutarea e de mică însemnătate, iar creditorul nu are dreptul să ceară rezoluţiunea. 
 
7. Executarea silită a unei obligaţii contractuale: 
a) se dispune întotdeauna în natură, cu excepţia obligaţiilor intuitu personae însoţite de o clauză penală; 
b) se poate cumula cu plata daunelor compensatorii; 
c) nu poate fi cerută cumulativ cu executarea unui pact comisoriu. 
 
8. Părinţii ucenicului minor sunt ţinuţi să răspundă civil, pentru prejudiciile cauzate de acesta unui terţ, numai 
dacă: 
a) nu se poate angaja răspunderea comitentului care l-a angajat pe ucenic; 
b) este exclusă angajarea răspunderii profesorului sau a instructorului profesional, aceştia nefiind ţinuţi de 
obligaţia de supraveghere a ucenicului, la momentul cauzării prejudiciului; 
c) se poate dovedi existenţa raportului de prepuşenie între ucenic şi instituţia la care acesta învaţă. 
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9. Dacă A se obligă faţă de B să facă o plată, constând într-o sumă de bani, în favoarea lui C: 
a) avem de-a face cu o stipulaţie pentru altul, doar dacă C a ştiut de la bun început de înţelegerea dintre A şi B; 
b) este vorba de o simulaţie prin interpunere de persoane, dacă A nu datora nimic lui C, iar acesta nu ştia de actul 
dintre A şi B; 
c) poate fi vorba de promisiunea faptei altuia, dacă B era, anterior înţelegerii cu A, dator lui C. 
 
10. Executarea necorespunzătoare a unei obligații contractuale: 
a) antrenează răspunderea contractuală a debitorului, dacă prejudiciul este cauzat unui terț; 
b) nu poate fi invocată de un terț, pentru că s-ar încălca regula relativității efectelor contractului; 
c) antrenează, ca regulă, răspunderea delictuală pentru fapta proprie a debitorului, pentru prejudiciile cauzate 
creditorului, care nu puteau fi prevăzute la data încheierii contractului. 
 
11. Atunci când plata a fost primită cu bună-credinţă: 
a) creditorul accipiens este apărat de orice restituire, dacă după momentul plăţii a renunţat la garanţiile care 
însoţeau dreptul său, chiar dacă plata a fost făcută din eroare de un terţ; 
b) înainte de scadenţă, restituirea obiectului plăţii poate fi cerută doar înainte de împlinirea termenului suspensiv 
care afecta obligaţia; 
c) fideiusorul solvens are acţiune în restituire împotriva accipiensului, dacă acesta încasează ulterior plata şi de la 
debitorul principal. 
 

12. Codebitorul solidar urmărit pentru întreaga datorie: 
a) este ţinut să-i pună în întârziere pe ceilalţi codebitori, după momentul în care el a fost pus deja în întârziere de 
creditorul urmăritor; 
b) nu are dreptul să  invoce nici beneficiul de discuţie, nici beneficiul de diviziune; 
c) nu poate obţine decât o remitere totală de datorie, prin acordul său cu creditorul. 
 
13. Novaţia înfăptuită prin schimbarea creditorului: 
a) stinge fideiusiunea care însoţea creanţa novată; 
b) realizează o cesiune de creanţă, dacă este perfectă; 
c) afectează garanţiile care însoţesc creanţa novată, doar dacă acestea au fost constituite asupra bunurilor unor 
terţi. 
 
14. În materie de îmbogăţire fără justă cauză: 
a) îmbogăţitul trebuia să fi acţionat cu culpă, pentru a i se admite însărăcitului acţiunea în restituire; 
b) îmbogăţirea e justificată dacă rezultă dintr-o acţiune a însărăcitului întreprinsă pe riscul său; 
c) restituirea se datorează doar dacă însărăcirea subzistă până la momentul pronunţării instanţei. 
 
15. Creditorul este îndreptăţit să refuze: 
a) plata parţială, chiar dacă aceasta e rezultatul compensaţiei legale; 
b) plata anticipată făcută de debitor, dacă termenul suspensiv a fost stipulat în favoarea ambelor părţi; 
c) plata făcută după scadenţă, dacă termenul era esenţial pentru creditor. 
  
II. Speţa (4 p.) 

AV plănuieşte o excursie moto în zona Magadan, scop în care contactează o societate de expediţii (SE) prin 
care să transporte materialul (motocicleta şi echipamentul) în Siberia. SE se mai obligă faţă de AV să-i asigure şi 
transportul personal, plus trei zile de cazare la destinaţie. Transportul este asigurat prin intermediul unei companii 
aeriene româneşti (WZ).   

La recepţia materialului în Magadan, AV constată că echipamentul său a fost pierdut, iar motocicleta are 
rupte o oglindă şi suportul de bagaje. AV remediază defectele pe cheltuiala sa. Însă, datorită întârzierii cu care au 
sosit materialele, excursia lui AV este compromisă, căci sezonul ploios s-a instalat, ceea ce face impracticabile 
drumurile din zonă. AV contactează aceeaşi firmă SE pentru a-şi repatria materialul, cerând o reducere de preţ 
pentru transport, justificată de AV prin întârzierea cu care au sosit echipamentul şi motocicleta. 

SE refuză orice negociere şi susţine că pentru întârziere şi daunele înregistrate, AV ar trebui să se adreseze 
companiei WZ, după cum AV ar trebui să-şi asume cheltuielile, căci excursia a fost planificată la final de sezon, 
riscul de a nu face călătoria moto fiind ridicat. În plus, SE susţine că nu are nicio culpă în avarierea materialului, 
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respectiv în ratarea excursiei, şi că oricum în contractul încheiat cu AV se stipula: „SE răspunde pentru pierderea, 
distrugerea sau deteriorarea bagajelor clientului în cursul transportului în limita maximă de 1.000 de euro”. AV 
revine urgent în ţară pe cont propriu. 

AV dă în judecată pe SE şi pe WZ, pretinzând despăgubiri pentru prejudiciul estimat de el la 2.600 de euro, 
constând în pagubele aduse materialului său, preţul biletului de întoarcere şi pierderea şansei de a face excursia 
moto. SE se apără, precizând că nu are nicio culpă în producerea prejudiciului şi că oricum era apărată de 
răspundere de clauza mai sus amintită. La rândul său, WZ invocă lipsa oricărei culpe proprii în cauzarea 
prejudiciului, precum şi lipsa de raporturi contractuale cu AV, care a contractat doar cu SE. AV precizează că 
respectiva clauză este una penală şi că înţelege să renunţe la ea, optând pentru stabilirea prejudiciului pe cale 
judiciară. 

Precizându-şi acţiunea, AV mai cheamă în judecată şi pe comandantul aeronavei care a făcut transportul, 
pretinzând ca acesta să fie solidar obligat cu WZ la plata de daune morale şi patrimoniale pentru prejudiciul 
suferit. Comandantul se apără, arătând că, în contractul de muncă existent între el şi WZ se specifică: „angajatul 
(comandantul) răspunde faţă de pasageri doar pentru prejudiciile cauzate cu intenţie sau din culpa gravă a 
acestuia”. Deci, cât timp nu s-a probat acest element subiectiv, răspunderea comandantului nu se angajează. La 
rândul său, WZ insistă ca daunele produse să fie imputate societăţii Y, aceasta fiind responsabilă cu încărcarea şi 
descărcarea bagajelor în cala aeronavei. WZ mai argumentează că, oricum, răspunderea sa contractuală faţă de 
AV ar acoperi doar prejudicii previzibile, nicidecum alte daune, precum cele morale reclamate de AV. 

Instanţa admite acţiunea lui AV şi condamnă în solidar la plata de despăgubiri pe SE, WZ, Y şi 
comandantul aeronavei. În motivare se arată că WZ este comitent al comandantului, şi în această calitate trebuie 
să se angajeze răspunderea sa, în timp ce răspunderea lui SE faţă de AV nu poate fi limitată la o sumă atât de mică 
doar printr-o simplă clauză rezolutorie. Suma de 2.600 de euro pretinsă de AV acoperă atât prejudiciul material 
dovedit cu facturi de reclamant, cât şi daunele morale reprezentând pierderea şansei de a face excursia. Instanţa 
mai precizează că riscul obligaţional nu se aplică în speţă, iar contractul dintre WZ şi comandant este irelevant 
pentru soluţionarea speţei. Iar condamnarea lui Y se întemeiază pe fapta proprie a prepuşilor săi, care trebuiau să 
asigure corespunzător materialele în avion. 

Analizaţi situaţia juridică din speţă. 
Rezolvare: 
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Barem. Examen. Obligaţii. 06.09.2018 

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

II. 4 p.  
Acţiunea lui AV împotriva lui SE şi WZ: (2 p.) 

- acţiune în responsabilitate, dar fără precizarea temeiului; - pretenţiile lui AV: daune materiale şi repararea 
pierderii unei şanse; - riscul se analizează nu obligaţional ci în raport cu probabilitatea ca AV să facă excursia 
dorită; - răspunderea lui SE trebuie să fie contractuală; - culpa e prezumată în această materie, dacă obligaţiile 
sunt de rezultat, ca în cazul lui SE; - clauza nu e una penală, ci de limitare a întinderii reparaţiei; - AV nu poate pe 
cale unilaterală să renunţe la clauza invocată de SE (chiar dacă ar fi una penală); - SE e ţinut de inexecutarea 
obligaţiilor faţă de AV, chiar dacă executarea acestora se făcea prin intermediul lui WZ; - raporturile dintre AV şi 
WZ sunt tot contractuale; - susţinerile lui WZ în sensul lipsei sale de culpă sunt nefondate, din moment ce 
bunurile au fost avariate în timpul transportului executat de WZ.  
 Precizarea acţiunii lui AV: (1 p.) 
- nu se indică temeiul acţiunii împotriva pilotului comandant; - AV nu precizează care ar fi daunele morale 
suferite; - nu se precizează temeiul solidarităţii obligaţiei de reparaţie pe care o pretinde AV; - clauza invocată de 
comandant e inopozabilă lui AV, care e un terţ faţă de contractul de muncă; - între AV şi comandant nu sunt 
raporturi convenţionale; - Y este substituit în parte în executarea obligaţiilor contractate de AV şi WZ, fiind 
irelevant pt AV cine a încărcat efectiv echipamentele în cala avionului; - răspunderea contractuală e compatibilă şi 
cu repararea daunelor morale, însă în speţă nu se face referinţă concret la ce fel de daune ar fi vorba, acesta fiind 
motivul pt care s-ar respinge pretenţiile lui AV la daune morale. 

Instanţa: (1 p.) 
- o acţiune în daune a lui AV era de admis, dar nu cum s-a motivat şi făcut; - preţul biletului de întoarcere a lui 
AV nu este un prejudiciu, instanţa trebuie să precizeze care cheltuieli sunt recuperabile şi cu ce titlu; - nu se indică 
nici un temei al răspunderii, dar nici al solidarităţii; - împotriva lui Y nu există vreo acţiune a lui AV, iar instanţa 
extinde acţiunea fără să aibă acest drept; - daunele acordate lui AV nu pot depăşi limita de 1.000 de euro, instanţa 
ignorând clauza de plafonare a reparaţiei; - se confundă daunele morale cu cele datorate în cazul pierderii unei 
şanse (de a face excursia, în speţă); - nu e vorba de riscul inexecutării vreunei obligaţii, ci de împrejurările 
negative care pot împiedica un simplu fapt (expediţia moto); - se remarcă exact inutilitatea invocării contractului 
dintre WZ şi personalul propriu; - „fapta proprie a prepuşilor” lui Y ar sugera o răspundere delictuală a 
comitentului, pe care însă pârâtul nu o reclamă, după cum nu constituie un fapt exonerator pt WZ. 
 

Notă: Un punct este din oficiu. 


