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Nume____________ 

Prenume__________ 

An, grupă_________; Timp: 60 min. 

 

Examen. Obligaţii. 19.06.2019 

I. Încercuiţi doar răspunsul (răspunsurile) corect (corecte). (5 p. = 0,33 p. x 15 întrebări) 
 

1. Cel care plăteşte în locul altuia, fără ştirea debitorului, pentru a evita vânzarea silită a bunurilor celui din urmă 
la un preţ modic: 
a) se poate întoarce ulterior împotriva debitorului, pe temeiul subrogaţiei convenţionale consimţite de debitor; 
b) se poate întoarce ulterior împotriva debitorului, pe temeiul gestiunii de afaceri; 
c) se poate îndrepta cu acţiune împotriva creditorului pentru restituirea plăţii, ca fiind nedatorată. 
 
2. Subrogaţia personală convenţională: 
a) trebuie să fie întotdeauna expresă; 
b) se prezumă, dacă este consimţită de debitor; 
c) operează înainte de plată, dacă e consimţită de creditor. 

3. Acţiunea pauliană: 
a) are efectul anulării actului juridic încheiat de debitor în frauda intereselor creditorilor săi chirografari; 
b) va fi soluţionată printr-o hotărâre care profită creditorului reclamant şi tuturor celorlalţi creditori, care ar fi fost 
îndreptăţiţi să introducă şi ei acţiunea; 
c) va fi soluţionată printr-o hotărâre care nu va profita nicicum cocreditorilor solidari ai reclamantului. 

4. Preluarea de datorie neacceptată de creditor: 
a) este lovită de nulitate relativă; 
b) nu îi poate fi opusă creditorului decât după notificarea acestuia; 
c) îi permite debitorului iniţial să îi solicite noului debitor să facă plata în locul lui. 
 
5. Dacă A, care avea faţă de B obligaţia de a asigura irigarea terenului acestuia, îi cedează lui B – cu 
consimţământul acestuia – în locul prestaţiei datorate, dreptul de a încasa 2000 lei de la C: 
a) are loc o compensaţie convenţională; 
b) are loc o cesiune de creanţă; 
c) are loc o subrogaţie. 
 
6. Cesiunea de contract: 
a) are efecte identice cu o cesiune de creanţă însoţită de o preluare de datorie; 
b) este valabilă şi eficace dacă îi este notificată părţii cedate; 
c) poate avea loc doar pentru contracte încheiate sub imperiul noului Cod civil, deoarece anterior nu era 
reglementată legal. 
 
7. Răspunderea contractuală pentru fapta altuia: 
a) este o aplicaţie a răspunderii comitentului pentru fapta prepusului; 
b) nu poate fi restrânsă prin convenţia dintre cel care ar urma să răspundă şi cel pentru a cărui faptă se răspunde; 
c) este condiţionată de proba vinovăţiei celui care răspunde. 
 
8. Novaţia care operează:  
a) între creditor şi unul dintre debitorii solidari îi liberează pe toţi codebitorii acelui creditor; 
b) înainte de scadenţă e caducă; 
c) cu privire la unicul debitor principal îi liberează şi pe fideiusori. 
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9. Acţiunea directă, spre deosebire de acţiunea oblică: 
a) nu profită şi celorlalţi creditori ai debitorului căruia i se cere plata; 
b) este imprescriptibilă extinctiv; 
c) permite titularului său să evite concursul celorlalţi creditori ai debitorului direct. 
 
 10. „În caz de neexecutare a obligaţiilor contractuale asumate de A, prezentul contract se desfiinţează de plin 
drept, cu obligaţia pentru A de a achita creditorului suma de 5000 €” este o stipulaţie care: 
a) poate fi înţeleasă ca o clauză de dezicere; 
b) conţine o clauză penală; 
c) nu transformă obligaţiile lui A în obligaţii alternative. 

 
11. Dacă A, fostul angajat la SC X SRL, încheie imediat după desfacerea contractului său de muncă un alt 
contract cu principala concurentă a acesteia din urmă, SC Y SRL, încălcând prin aceasta o clauză expresă din 
contractul avut cu SC X SRL: 
a) X se va putea îndrepta contra lui A pe temeiul răspunderii civile contractuale; 
b) X se va putea îndrepta contra lui Y pe temeiul răspunderii civile delictuale, dacă dovedeşte că aceasta cunoştea 
clauza amintită; 
c) o asemenea clauză de neconcurenţă e întotdeauna nulă de drept. 
 
12. Promisiunea făcută beneficiarului de a obține consimțământul unui terț la încheierea unui contract cu cel de-al 
doilea: 
a) antrenează răspunderea contractuală a promitentului, dacă terțul nu consimte la contract, iar beneficiarul e 
prejudiciat în acest mod; 
b) nu atrage, în principiu, răspunderea promitentului, dacă terțul nu îndeplineşte obligațiile asumate prin 
contractul încheiat cu beneficiarul promisiunii; 
c) nu generează decât o obligație de mijloace pentru promitent, terțul fiind în continuare liber să decidă dacă 
încheie sau nu contractul. 

 
13. În caz de executare necorespunzătoare a unei obligații contractuale prejudiciabilă pentru un terț: 
a) acțiunea în răspundere delictuală introdusă de terț va fi respinsă, deoarece prejudiciul este urmarea neexecutării 
lato sensu a unei obligații contractuale; 
b) neexecutarea nu poate fi invocată de terț, din cauza principiului relativității efectului contractului; 
c) principiul relativității efectelor contractului nu este aplicabil în materia răspunderii față de terț, dar acesta nu își 
va putea formula acțiunea pe temeiul răspunderii contractuale. 

 
14. Un caz de forță majoră: 
a) presupune lipsa raportului cauzal între prejudiciu și fapta pârâtului; 
b) exonerează de răspundere contractuală, chiar în absenţa unei clauze în acest sens, spre deosebire de cazul 
fortuit; 
c) înlătură răspunderea civilă delictuală obiectivă, însă, pe considerente de echitate, instanța va putea obliga 
pârâtul la plata unei despăgubiri determinate ținând seama de situația patrimonială a victimei și a pârâtului. 

 
15. Excepția de neexecutare a contractului: 
a) spre deosebire de excepția compensației, poate fi invocată numai în cazul unor obligații reciproce rezultate din 
același contract; 
b) poate fi invocată chiar dacă neexecutarea este urmarea unei forțe majore; 
c) poate constitui o apărare care să stea la baza respingerii unei acțiuni în rezoluțiune, dar nu și a unei acțiuni în 
constatarea caducității contractului pe motiv de imposibilitate fortuită definitivă de executare a obligației 
reclamantului. 

 
II. Speţa (4 p.) 

Cu ocazia unei curse automobilistice de viteză în coastă, organizată oficial de SC Rally 
Transilvania SA (RT), un echipaj (101) participant la concurs părăseşte traseul de rulare, izbeşte un 
automobil staţionat, pe care îl avariază, şi se opreşte într-un copac, după ce accidentează uşor un 
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spectator. Acesta din urmă acţionează în judecată societatea RT pentru a obţine despăgubiri, care să 
acopere cele două zile de spitalizare, precum şi compensaţii pentru spaima trasă.  

Victima susţine că RT este comitent al echipajului care a produs accidentul din moment ce a 
organizat cursa, la care RT se apără arătând că nu i se poate reţine nicio culpă din moment ce traseul a 
fost delimitat, iar echipajul instruit să-l respecte. În plus, RT mai arată că răspunderea contractuală 
pentru altul nu i se poate angaja, deoarece – în ciuda actului încheiat între RT şi echipajul 101, e 
condiţionată de dovada vinovăţiei acestui echipaj, care nu a fost făcută de victimă. Pentru a-şi recupera 
prejudiciul, victima se îndreaptă şi împotriva pilotului şi copilotului echipajului 101, cerând instanţei să 
îi oblige la repararea în solidar a prejudiciului suferit. Pilotul se apără arătând că lui nu i se poate reţine 
nicio culpă, deoarece accidentul s-a produs pentru că a vrut să evite un câine care intrase pe traseu, ceea 
ce constituie un caz fortuit. Copilotul se apără de pretenţiile victimei, arătând că el nu putea avea 
controlul maşinii, deci nici paza lucrului, deoarece nu se afla la volan, iar victima oricum era vinovată de 
producerea daunelor, pentru că era urcată pe maşina staţionată, la momentul producerii accidentului. 
Instanţa admite ambele acţiuni ale victimei şi dispune repararea prejudiciului corporal suferit de victimă, 
dar nu şi compensaţii pentru spaima trasă de aceasta, sub motiv că nu sunt întrunite condiţiile reparării 
prejudiciului prin ricoşeu. 
 Vrând să recupereze ceea ce a plătit victimei, RT acţionează în judecată, pe temeiul răspunderii 
pentru lucruri, pe proprietarul automobilului staţionat pe traseul de concurs, precum şi pe proprietarul 
câinelui care a scăpat pe traseu. Primul se apără susţinând că nu are nicio culpă, forţa majoră obligându-l 
să abandoneze maşina pe traseul de concurs, deoarece aceasta s-a defectat inopinat, cu o noapte înainte 
de cursă. Proprietarul câinelui respinge pretenţiile lui RT, arătând că nu i se poate imputa vreo vină, 
pentru că animalul nu era în paza sa, ci a unui prieten (spectator la cursa auto), la momentul în care s-a 
produs accidentul, şi că oricum nu din cauza câinelui s-a produs întregul accident, ci din cauza lui RT, 
care trebuia să degajeze traseul de concurs de maşina abandonată. Instanţa respinge acţiunea lui RT sub 
cuvânt că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii pentru coliziunea de automobile, caz în care trebuie 
dovedită cel puţin vinovăţia unuia dintre şoferi, ceea ce RT nu a reuşit să facă în speţă. 
 Analizaţi starea de drept din speţă şi hotărârile date. 
Răspuns: 
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Barem. Examen. Obligaţii. 19.06.2019 

 

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

II. 4 p.  
 
( 1 p.) Raporturile dintre victimă (V) şi RT: 

- V pretinde daune corporale şi daune morale; 
- pt. răspunderea comitentului e irelevantă culpa acestuia; 
- RT nu e comitent al piloţilor, ci organizator al cursei; 
- echipajul acţionează în interes propriu: să câştige pt sine cursa; 
- prepusul nu are paza necesară angajării răspunderii pt lucruri, paza fiind la comitent; 
- răspunderea lui RT faţă de V nu poate fi contractuală, ci doar delictuală; 
- răspunderea contractuală pentru altul nu e o variantă a răspunderii comitentului şi nici invers. 

( 1 p.) Raporturile dintre victimă (V) şi echipajul 101: 
- apărarea pilotului corespunde unei răspunderi subiective, directe; 
- apărarea copilotului corespunde unei răspunderi pt lucruri; în speţă, şi el are paza lucrului;  
- fapta victimei trebuie valorificată distinct, după cum e vorba de răspunderea subiectivă sau cea pt. lucruri; 

în al doilea caz, ea nu are efecte exoneratorii, neputând fi asimilată forţei majore, iar în primul caz, poate 
duce la o diminuare a creanţei de reparaţie. 

( 0,75 p.) Instanţa dă o hotărâre eronată, pt. că: 
- nu poate cumula despăgubirile reclamate de V; 
- nici vorbă de prejudiciul prin ricoşeu, ci de daune morale directe, suferite de V; 
- trebuia să precizeze temeiul de admitere al acţiunii lui V. 

( 0,5 p.) Raporturile dintre RT şi proprietarul maşinii abandonate pe traseu (PM): 
- disculparea făcută de PM e irelevantă în cazul răspunderii pt lucruri; 
- defectul invocat de PM, chiar real, nu poate fi decât cel mult un caz fortuit, fără efect exonerator. 

( 0,5 p.) Raporturile dintre RT şi proprietarul câinelui (PC): 
- disculparea făcută de PC e irelevantă în cazul răspunderii pt animale; 
- transmiterea pazei către prieten şi prezumţia de pază care apasă pe proprietar; 
- rolul cauzal al câinelui : discuţii şi variante de soluţie. 

( 0,25 p.) Instanţa raţionează greşit, pt. că: 
- nu e vorba de o coliziune de vehicule, în sensul art. 1376 C.civ. 
- iar dacă ar fi, aceasta nu impune dovada vinei şoferilor, fiind o răspundere obiectivă, pt. lucruri. 

 
Notă: Un punct este din oficiu. 


