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Nume____________ 

Prenume__________ 

An, grupă_________; Timp: 60 min. 

 

Examen. Obligaţii. 10.09.2018 

 

I. Încercuiţi doar răspunsul (răspunsurile) corect (corecte). (5 p. = 0,33 p. x 15 întrebări) 
 
1. Neexecutarea unei obligații generată de un contract sinalagmatic: 
a) dă întotdeauna dreptul la invocarea excepției de neexecutare a contractului, indiferent de cauza inexecutării; 
b) nu dă în principiu creditorului dreptul la rezoluțiune, decât după acordarea, în favoarea debitorului, ulterior 
scadenței, a unui alt termen rezonabil în vederea executării; 
c) dacă e justificată de un caz de fortuit, transferă riscul contractului în sarcina creditorului. 
 
2. În materie de răspundere civilă: 
a) repararea prejudiciul cauzat de un animal periculos este pusă de lege lata în sarcina proprietarului acestuia; 
b) repararea prejudiciului material se poate cumula şi cu acordarea de daune morale, numai dacă răspunderea 
angajată e delictuală; 
c) principiul reparării integrale a prejudiciului se aplică şi răspunderii contractuale. 
 
3. Dacă unul dintre coproprietarii unui autoturism vinde întregul drept de proprietate, obligându-se faţă de 
cumpărător să obţină şi consimţământul celorlalţi coproprietari la înstrăinare, până la transcrierea bunului: 
a) actul nu e valid, iar obligaţia coproprietarului-vânzător e nulă, căci poartă asupra bunului altuia; 
b) avem de-a face cu o stipulaţie pentru altul, cumpărătorul fiind beneficiarul acesteia; 
c) vânzarea e validă, fiind însoţită de promisiunea faptei celorlalţi coproprietari. 
 
4. În principiu, subrogaţia personală: 
a) operează doar dacă este expres consimţită şi de creditor: 
b) îşi produce efectele doar simultan cu plata primită de creditor; 
c) nu se aplică şi obligaţiilor solidare care sunt totodată şi indivizibile. 
 
5. Obligaţia de a transfera proprietatea unei biciclete: 
a) este prin natura ei o obligaţie indivizibilă; 
b) este în principal una de a da, iar în subsidiar poate fi uneori şi una de a face; 
c) este de principiu divizibilă, când se transmite mortis causa moştenitorilor creditorului iniţial. 
 
6. După ce A s-a obligat să garanteze cu întregul său activ patrimonial datoria lui D către C: 
a) A îi va putea opune lui C în compensație creanța lui D contra lui C; 
b) la moartea lui A, C se va putea îndrepta împotriva moştenitorilor lui A, în cazul insolvabilității lui D; 
c) după ce a plătit la cererea lui C, A poate beneficia, în principiu, de ipoteca instituită de D pentru a garanta plata 
către C. 
 
7. Cel ţinut să răspundă civil pentru fapta altuia: 
a) are drept de regres doar dacă se angajează răspunderea sa în calitate de comitent; 
b) poate fi o persoană fizică sau juridică, în funcţie de specificul speţei;  
c) nu poate invoca niciodată, cu efect exonerator, fapta unui terţ. 
 
8. Dacă într-o convorbire telefonică cu C, D se obligă să îi vândă o bicicletă anume pe 720 de lei: 
a) oferta de vânzare devine caducă, când nu are termen de acceptare, iar C nu o acceptă de îndată; 
b) ofertă telefonică nu e compatibilă cu un termen de acceptare şi, deci, cea din speţă e revocabilă; 
c) contractul se consideră încheiat, chiar dacă C a fost de acord să plătească maximum 700 de lei. 
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9. Între A şi B se încheie simultan două acte, unul secret, celălalt public, prin care părţile convin ca vinderea 
publică a unui bun mobil către B să rămână fără efecte translative: 
a) actul secret nu poate fi invocat de A împotriva lui C care, fiind de bună-credinţă, a cumpărat bunul de la B; 
b) actul secret nu poate fi opus de B propriilor creditori, care cu bună credinţă au pus sechestru pe bunul în 
discuţie; 
c) actele încheiate între A şi B pot fi dovedite de terţi cu orice mijloc de probă, când se susţine caracterul ilicit al 
înţelegerii dintre A şi B.  
 
10. Obligaţia facultativă şi obligaţia alternativă: 
a) se deosebesc prin aceea că prima poate fi doar o obligaţie de a face, în timp ce obligaţia alternativă poate fi atât 
de a face cât şi de a da; 
b) au în comun faptul că oricare dintre acestea impune o singură plată; 
c) se deosebesc prin aceea că doar în cazul celei dintâi creditorul poate alege prestaţia care va fi executată. 
 
11. Regula non-cumulului răspunderii civile: 
a) împiedică să fie acordate victimei şi daune compensatorii şi daune moratorii; 
b) este cea care stabileşte, când în speţă se pot invoca două specii de răspundere delictuală obiectivă, care dintre 
acestea se va aplica concret; 
c) exclude angajarea răspunderii delictuale, dacă prejudiciul este cauzat de inexecutarea unei obligaţii contractuale 
valide. 
 
12. O cesiune de contract: 
a) produce efectele cumulate ale unei cesiuni de creanţă cu cele ale preluării de datorie; 
b) este valabilă şi eficace dacă îi este notificată părţii cedate; 
c) poate avea loc doar pentru contracte încheiate sub imperiul Codului civil actual, deoarece anterior nu era 
reglementată. 
 
13. O hotărâre judecătorească dată în sensul admiterii unei acţiuni pauliene: 
a) profită atât creditorului reclamant, cât şi tuturor celorlalţi creditori care ar fi putut introduce acţiunea; 
b) face inopozabil creditorilor reclamanţi un contract încheiat de debitor cu scopul diminuării activului său 
patrimonial în detrimentul acestora; 
c) profită şi cocreditorilor solidari ai reclamantului. 
 
14. Cel care a plătit ceea ce nu era dator poate obţine restituirea: 
a) doar în temeiul plăţii nedatorate, indiferent dacă solvensul era sau nu în eroare asupra debitului; 
b) doar pe temeiul îmbogăţirii fără justă cauză, când solvensul nu poate dovedi că sunt îndeplinite condiţiile plăţii 
indebitului; 
c) invocând subrogaţia personală, când codebitorul solidar care a plătit întreaga datorie pretinde restituirea de la 
ceilalţi codebitori solidari. 
 
15. Afişul avertizând: „Clienţii sunt invitaţi să depună obiectele de valoare la recepţie. Hotelul nu îşi asumă nicio 
obligaţie în caz de dispariţie a acestora din camera închiriată.” poate fi: 
a) o clauză care înlătură răspunderea delictuală a hotelului, numai dacă dispariţia bunurilor se datorează unor 
persoane care nu sunt angajate ale hotelului; 
b) un anunţ care atenţionează despre pericolul furtului din hotel, cu efect exonerator total pentru acesta; 
c) o clauză ce poate avea efecte de atenuare a răspunderii contractuale a hotelului în raport cu clienţii săi. 
 

II. Speţa (4 p.) 
 

Societatea B se obligă față de societatea A să amenajeze pe parcela acesteia din urmă un parc de aventură 
pentru copii și adulți, pe baza unui proiect realizat în prealabil de B și aprobat de A. În acest sens, B trebuie să 
curețe și să defrișeze anumite părți din terenul lui A, după care să monteze echipamentele achiziționate de A la 
indicațiile lui B, să facă testările necesare și să asigure service și consultanță vreme de 6 luni de la darea parcului 
în folosință. Prețul e stabilit în două componente, corespunzând celor două tranșe, astfel: prima, pentru proiectul 
și execuția lucrării, iar a doua, pentru serviciile ulterioare dării în folosință. 
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Pentru finanțarea parțială a lucrării, A ia un împrumut de la banca C, pe care îl garantează cu 
patrimoniul personal al lui AD, administratorul societăţi A. 

Cu ocazia defrișării parcelei, B incendiază fânul și arbuștii rezultați prin tăiere, dar focul se extinde la 
toți arborii mari care, conform proiectului, trebuiau conservați, iar de la aceștia spre livada de aluni a lui X, 
vecinul lui A. 

În acest condiții, realizarea lucrării necesită modificarea planului, fie prin reducerea numărului și 
complexității traseelor oferite publicului, ceea ce ar diminua considerabil interesul clienților și deci profitul 
estimat, fie prin adăugarea de importante costuri suplimentare (achiziționarea unor echipamente sofisticate de 
beton și metal), pe care A arată că nu le poate suporta și că, oricum, ar presupune schimbarea totală a temei 
parcului, din una care își propunea utilizarea cadrului natural în una new age, contrară profilului societății A.  

A cheamă în judecată societatea B, cerând rezoluțiunea contractului, restituirea primei tranșe din preț, 
achitată deja, precum și repararea prejudiciului constând în valoarea arborilor incendiați, costul materialelor și 
echipamentelor achiziționate, profitul nerealizat și dobânzile bancare suportate de A, aferente creditului acordat 
de C. B se apără, susţinând: responsabilă pentru incendiu ar fi societatea S, cu care a subcontractat defrișarea; 
rezoluțiunea nu este aplicabilă când neexecutarea este urmarea culpei unui terț; nu se poate vorbi de o neexecutare 
în speță, căci B e dispusă să execute lucrarea, indiferent pentru ce variantă de modificare a planului s-ar opta; 
oricum, restituirea prețului nu s-ar putea dispune decât în parte, nu și pentru întocmirea proiectului; dobânzile 
creditului nu reprezintă prejudiciu, din moment ce obligația e garantată și de o persoană fizică. În acțiune mai 
intervine și X, care arată că neîndeplinirea corespunzătoare a obligației lui B a condus la incendierea alunilor săi, 
cerând lui B acoperirea acestui prejudiciu. Față de acțiunea lui X, B se apără invocând: culpa terțului S; lipsa de 
fapt a oricărei culpe proprii, incendiul extinzându-se din cauza vântului, care bate aproape în permanență în zonă; 
precum și faptul că focul s-a extins de la copacii proprietatea lui A, acesta fiind păzitorul arborilor respectivi. 

Sistarea proiectului creează şi dificultăți financiare societății A, care nu mai plătește ratele creditului. 
Banca C introduce o acțiune contra lui AD, pentru obligarea lui la plată. AD se apără, arătând că a vândut deja 
părțile sale sociale de la societatea A și că nu mai are calitatea de administrator, care l-a determinat iniţial să se 
angajeze pentru aceasta. Față de această situație, C vă cere sfatul, întrebându-vă și dacă ar fi util să atace pe cale 
pauliană vânzarea părților sociale încheiată de AD. 

Analizați acțiunile lui A și X, oferind soluția și răspunzând susținerilor părților. Răspundeți motivat 
întrebărilor lui C. 
Rezolvare: 
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Barem. Examen. Obligaţii. 10.09.2018 

 
I. 5 p. = 0,33 p. x 15 întrebări 
 

1. a,b  6. a,c  11. c 
2. c  7. b  12. - 
3. c  8. a  13. b,c 
4. b  9. a,b,c  14. c 
5. c  10. b  15. c 
 
II. 4 p.  
Acțiunea lui A contra lui B: (3,2 p.) 
- acțiune în rezoluțiunea unui contract, restituirea prestațiilor și răspundere contractuală 
- B este responsabil și de terțul S pe care și l-a substituit în executarea obligațiilor sale; neexecutarea/executarea 
necorespunzătoare a subcontractantului echivalează cu neexecutarea debitorului, inclusiv în cazul rezoluțiunii; 
- vântul nu este în speţă nici măcar caz fortuit; defrișarea nu impunea arderea reziduurilor pe parcelă; 
neexecutarea este culpabilă; 
- pentru rezoluțiune, neexecutarea trebuie să fie suficient de gravă – discuție pornind de la situația arătată de A; 
- disponibilitatea debitorului de a executa oricare din variantele de modificare a proiectului nu înlătură 
neexecutarea și consecințele sale juridice, ci, pune, eventual problema bunei-credințe în derularea contractului. 
Întrucât oricare din variantele de modificare a proiectului presupune o modificare substanțială a contractului 
(atinge cauza), refuzul lui A nu poate fi calificat ca rea-credință. 
Acțiunea în rezoluțiune se admite. 
Restituirea privește toată tranșa de preț plătită; - restituirea prețului plătit ar putea fi doar parțială, dacă creditorul 
a profitat/ ar profita de partea din obligație executată (proiectul), ceea ce nu e dovedit în speță; 
Răspunderea contractuală: 
- costul materialelor și echipamentelor achiziționate: prejudiciul este reprezentat nu de costul materialelor, ci de 
diferența dintre costul de achiziție și, eventual, prețul obținut prin valorificarea lor; 
- profitul nerealizat e în speţă pierderea unei șanse, care trebuie evaluată ca atare, neputându-se poate acorda suma 
estimată prin planul de afaceri prealabil investiției); 
- dobânzile bancare: existența unei garanții personale nu înlătură obligația principală, deci nici prejudiciul; se vor 
restitui cele aferente sumei plătite lui B cu titlu de avans din preț, calculate până la data restituirii consecutive 
rezoluțiunii. 
Acțiunea lui X împotriva lui B: (0,4 p.) 
- este greșit întemeiată pe răspundere contractuală; executarea defectuoasă a unei obligații contractuale 
prejudiciabilă unui terț atrage răspunderea delictuală; 
- X ar putea obține acoperirea prejudiciului fie pe temeiul răspunderii pentru fapta proprie a lui S, fie pe temeiul 
răspunderii pentru lucruri în sarcina lui A (care ulterior ar regresa împotriva lui B, pe temei contractual). 
Acțiunile băncii C: (0,4 p.) 
- AD este fideiusor pentru datoria lui A. Chiar dacă angajamentul său a fost motivat de calitatea lui de 
administrator al societății sale, contractul de fideiusiune nu încetează prin pierderea acestei calități. 
- vânzarea părților sociale nu poate fi atacată pe cale pauliană decât dacă prin aceasta AD a căutat să devină în 
mod fraudulos insolvabil. 
 
Notă: Un punct este din oficiu. 


