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Nume____________ 

Prenume__________ 

An, grupă_________; Timp: 60 min. 

 

Examen. Obligaţii. 24.06.2019 

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

1. Actul dintre D și creditorul său, C, prin care convin ca creditorul să nu urmărească singurul autoturism al lui D: 
a) poate fi opus unui creditor al lui C, care acționează pe cale oblică; 
b) este valabil, de principiu, indiferent de natura obligaţie de executat; 
c) nu este valabil dacă creanța lui C rezultă dintr-o hotărâre de condamnare la daune-interese pentru o faptă 
prejudiciabilă a lui D. 
 
2. În cazul ipotecării unui bun imobil: 
a) proprietarul imobilului nu mai are dreptul să înstrăineze inter vivos bunul; 
b) imobilul poate fi ulterior închiriat de proprietar, dar ipoteca se extinde şi asupra fructelor civile, obţinute cu 
titlu de chirii, produse după notarea începerii urmăririi silite a imobilului; 
c) dacă bunul piere fortuit, proprietarul e obligat să constituie o nouă garanţie (reală sau personală). 
 
3. În ipoteza confuziunii: 
a) actul care a determinat-o e nul de drept; 
b) dispariţia cauzei care a determinat confuziunea face să renască obligaţia cu efect retroactiv; 
c) ipoteca se stinge, dacă ea operează între creditorul ipotecar şi constituitorul garanţiei reale. 

4. Când un câine scapă dintr-o curte şi muşcă un copil de 10 ani ce se plimba pe stradă: 
a) răspunderea va fi una pentru animale, în sarcina celui angajat de proprietarul plecat în concediu pentru paza 
gospodăriei din care a evadat câinele; 
b) răspunderea nu va fi niciodată înlăturată ori diminuată de culpa victimei, din cauza incapacităţii delictuale a 
copilului; 
c) proprietarul va fi exonerat de răspundere, dacă probează că a achiziţionat câinele de curând, iar vânzătorul nu l-
a avertizat că face parte dintr-o rasă agresivă, iar talia medie a câinelui nu lăsa să se întrevadă acest aspect. 
 
5. Creditorul poate refuza: 
a) stingerea parţială a obligaţiei, dacă aceasta ar fi efectul 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. 
 
6. Dacă pietonul A este lovit de autovehiculul condus de B: 
a) A nu va putea obține daune-interese pentru prețul biletului concertului de a doua zi la care nu s-a mai putut 
duce ca urmare a accidentului, întrucât este vorba de un prejudiciu imprevizibil; 
b) B e apărat de orice răspundere, dacă probează că a respectat toate regulile de circulație pe drumurile publice; 
c) B nu va fi ţinut responsabil, dacă a pierdut controlul mașinii, din pricina unui atac de cord imprevizibil. 
 
7. Dacă A şi B încheie la interval de două zile două contracte, iar situaţia juridică din al doilea o contrazice pe cea 
din primul: 
a) operaţiunea ar putea fi o simulaţie, dacă al doilea act este animat de intenţia părţilor de a ascunde raportul 
juridic născut din primul act, păstrat secret faţă de terţi; 
b) în lipsa probei contrare, se prezumă că prin al doilea act sunt novate obligaţiile generate de primul; 
c) în caz de litigiu, instanţa e ţinută să interpreteze actele juridice, pentru a stabili adevărata voinţă a părţilor. 
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8. Novaţia prin schimbarea obiectului obligaţiei: 
a) se poate realiza numai anterior plăţii; 
b) are ca efect naşterea unei obligaţii alternative, atunci când operaţiunea este imperfectă; 
c) nu se poate încheia valabil, dacă vechea obligaţie era una de a nu face (non facere). 
 
9. Clauza prin care cumpărătorul B se obligă să plătească ½ din preț lui C, prietenul vânzătorului A: 
a) nu poate fi revocată de A, fiind stipulată exclusiv în interesul lui C; 
b) este valabilă, chiar în lipsa acordului lui C; 
c) nu dă dreptul lui C să ceară rezoluțiunea vânzării, în caz de neexecutare. 
 
10. Remiterea de datorie făcută debitorului principal: 
a) poate fi făcută doar expres; 
b) liberează şi pe fideiusor; 
c) trebuie să fie întotdeauna totală.  

11. Dacă A vinde lui B creanța sa contra lui C: 
a) C nu îi va putea opune lui B creanța sa contra lui A, dacă scadența ambelor obligații este ulterioară acceptării 
cesiunii; 
b) ipoteca inițial constituită pentru garantarea plății de către C se stinge; 
c) plata efectuată de C lui A după data cesiunii este valabilă, dacă publicitatea cesiunii fusese anterior făcută doar 
prin  AEGRM. 

12. Scrisoarea pe care A o trimite lui B, cuprinzând ideea să îi vândă, pentru 9.000 de euro, cabana sa de la munte, 
bun comun dobândit în timpul căsătoriei, dacă şi soţia lui A ar fi de acord, menţionând că acesteia oricum nu i-a 
plăcut niciodată să meargă acolo şi probabil că nu ar avea nimic împotrivă: 
a) nu conţine o ofertă de vânzare; 
b) conţine promisiunea juridică de a obţine consimţământul soţiei (lui A) la un act juridic ulterior; 
c) face ca vânzarea ulterioară, încheiată de A şi soţia sa cu un terţ, să fie o vânzare a bunului altuia, dacă ideea era 
agreată de B. 
 
13. Dacă într-un contract având ca obiect un abonament de furnizare servicii de televiziune prin cablu este 
stipulată clauza ,,beneficiarul va putea rezilia oricând contractul printr-o notificare trimisă furnizorului cu 30 de 
zile înainte’’: 
a) invocarea clauzei de către beneficiar va fi condiționată, în principiu, de punerea în întârziere a furnizorului; 
b) nu este eficientă, întrucât nu precizează obligațiile a căror neexecutare poate conduce la rezilierea contractului; 
c) fiind o clauză de denunțare unilaterală a contractului, nu poate fi invocată decât atâta vreme cât executarea 
obligațiilor nu a început. 

 
14. Debitorul care acceptă pur şi simplu cesiunea de creanţă: 
a) nu mai poate opune cesionarului compensaţia, pe care era îndreptăţit să o invoce faţă de cedent; 
b) decade din regulile imputaţiei plăţii; 
c) nu mai poate invoca confuziunea. 

15. În ipoteza unei acţiuni în simulaţie: 
a) dacă reclamantul e un terţ faţă de simulaţie, el trebuie să dovedească şi intenţia părţilor de a-l prejudicia; 
b) nu se aplică termenul general de prescripţie extinctivă; 
c) acţiunea poate fi eficientă contra cererii de executare formulate pe cale oblică de creditorul uneia dintre părţi, 
pentru executarea unei obligaţii născute din actul aparent. 
 

II. Speţa (4 p.) 
 AD are 17 ani şi merge la cumpărături cu tatăl său la magazinul Sell, în parcarea căruia tatăl îşi 
lasă autoturismul. AD ia un cărucior din parcare, cu care intenţiona să intre în magazin, dar împingându-
l, căruciorul de cumpărături se răstoarnă şi intră în coliziune cu maşina lui PA, aflată în mers, după care 
loveşte vitrina magazinului. Aceasta se sparge, iar cioburile îl rănesc pe VU, căruia îi distrug şi hainele. 
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 PA îi acţionează în justiţie pe AD şi tatăl acestuia, reclamând repararea prejudiciului corporal şi 
material suferit, evaluat la 2.300 de lei printr-o expertiză tehnică. AD susţine că nu are nicio vină în 
producerea daunei, probând că respectivul cărucior era defect, având o roată blocată. AD arată că Sell ar 
trebui să răspundă, pentru că oferă lucruri cu defecte publicului. Tatăl lui AD respinge pretenţiile lui PA 
sub cuvânt că răspunderea părinţilor se angajează pentru copii de până în 16 ani şi oricum el nu avea 
nicio culpă în producerea daunelor reclamate de PA.  
 PA îşi precizează acţiunea, cerând obligarea în solidar a lui AD şi a tatălui său la repararea 
prejudiciului suferit, argumentând că paza căruciorului aparţinea în comun celor doi, că răspunderea 
tatălui se poare angaja în temeiul că ar fi comitent al lui AD şi că oricum legea civilă reglementează o 
răspundere subsidiară a părinţilor, în ipoteza în care copiii nu răspund. 
 VU reclamă repararea prejudiciului prin ricoşeu concretizat în stresul şi vătămările suferite ca 
urmare a spargerii vitrinei, precum şi pierderea şansei de a cumpăra un bilet la un meci de fotbal, pe care 
l-a ratat din cauza celor două zile de spitalizare. În acest sens, VU se îndreaptă cu acţiune împotriva lui 
AD şi a tatălui săi, precum şi a lui Sell, cerând obligarea lor în solidar pentru repararea prejudiciului 
reclamat în temeiul răspunderii pentru lucruri. Sell se apără susţinând că: - fapta lui AD îl exonerează, 
căci culpa acestuia în mânuirea căruciorului este un fapt fortuit; - el a nu a mai avut paza vitrinei, din 
moment ce aceasta s-a spart ca efect al impactului cu căruciorul; - raportul de cauzalitate trebuie stabilit 
între fapta lui AD şi daunele suferite deVU, ceea ce îl exonerează, fiind vorba de fapta terţului. AD şi 
tatăl se apără: - singura răspunderea ce poate fi reţinută este cea în sarcina lui Sell, care răspunde 
contractual, pentru că a pus la dispoziţia clienţilor săi un lucru defect (căruciorul); - el şi AD nu pot fi 
obligaţi în solidar cu Sell faţă de VU, pentru că nu toţi trei sunt coautori ai faptei prejudiciabile. 
 Instanţa obligă în solidar pe AD şi tatăl său, în temeiul răspunderii pentru altul, la plata a 2.300 
de lei faţă de PA, arătând că este echitabil ca cei doi să plătească împreună daunele suferite de PA, dar 
respinge pretenţiile acestuia pentru daunele corporale. Admite acţiunea lui VU împotriva lui Sell, 
instanţa arătând că magazinul era comitentul angajaţilor care au aranjat cărucioarele, iar culpa sa constă 
în fapta prepuşilor săi de a nu fi retras căruciorul defect. Respinge pretenţiile lui VU împotriva lui AD şi 
a tatălui său, pe motiv că reparaţia est datorată de Sell. În fine, instanţa admite şi acţiunea formulată 
ulterior de Sell împotriva lui AD, pentru repararea vitrinei şi a căruciorului, pe temei contractul, reţinând 
culpa minorului AD. 
 Analizaţi starea de drept din speţă şi hotărârile date. 
Rezolvare: 
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Barem. Examen. Obligaţii. 24.06.2019 

 

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

II. 4 p.  

(1 p.) Raporturile dintre PA – pe de o parte, şi AD şi tatăl acestuia – pe de alta: 
- prejudiciul material e dovedit, cel corporal, nu; - lipsa temeiului acţiunii lui PA; 
- apărarea lui AD ar corespunde unei răspunderi subiective (lipsa vinei şi defectul roţii); 
- indicarea unui alt responsabil e exoneratorie doar dacă se înscrie în categoria faptei terţului, iar nu 
generic, ca în speţă, că ,,Sell ar trebui să răspundă’’, doar pt că oferă lucruri cu defecte publicului; - 
discuţii: ipoteza de la art. 1354 C.civ. 
- susţinerea tatălui e greşită de două ori (vârstă şi temei). 
(0,8 p.) PA îşi precizează acţiunea: 
- obligarea în solidar a lui AD şi a tatălui său trebuie să se întemeieze pe acelaşi tip de răspundere; 
- paza căruciorului poate aparţine în comun celor doi, dar 
- dacă tatăl ar fi comitent al lui AD, numai el ar fi păzitor, nu şi AD; 
- răspundere subsidiară la care se face aluzie e greşit calificată în speţă (art. 1368 C.civ.). 
(1 p.) Raporturile de răspundere invocate de VU: 
- există prejudiciu corporal şi moral, nu cel prin ricoşeu, nici pierderea şansei, biletul nu era cumpărat, 
iar participarea la meci rămânea o simplă eventualitate, în speţă; 
Susţinerile lui Sell: - fapta lui AD nu îl exonerează, nefiind o forţă majoră; - paza vitrinei rămâne la Sell; 
- raportul de cauzalitate: discuţie. 
Apărările lui AD şi tatăl: - răspunderea lui Sell nu poate fi contractuală faţă de VU, lipsind contractul 
dintre cei doi; - solidaritate în materia răspunderii civile există şi în afara răspunderii subiective. 
(1,2 p.) Instanţa: - solidaritate în echitate nu există; - respinge corect daunele corporale cerute de PA, 
căci nu sunt probate, ci doar alegate; - magazinul poate fi comitentul angajaţilor săi, dar în speţă nu s-a 
invocat răspunderea comitenţilor; - răspunderea comitentului nu se întemeiază pe culpa prepuşilor săi, 
care nu au paza lucrului comitentului; - nu se indică temeiul răspunderii lui Sell, nici temeiul susţinerii 
că nu se angajează faţă de VU răspunderea lui AD şi a tatălui său, ,,pe motiv că reparaţia est datorată de 
Sell’’; - admiterea acţiunii lui Sell împotriva lui AD, pentru repararea vitrinei şi a căruciorului, pe temei 
contractul, e eronată, prejudiciul nefiind consecinţa inexecutării unei obligaţii contractuale. 
 

Notă: Un punct este din oficiu. 


