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Drept civil 
 

1. Solidaritatea creditorilor sau debitorilor: 

2. Pot fi moștenitori în cazul succesiunii legale: 
3. Persoana juridică poate fi constituită: 

4. Odată cu expirarea termenul de prescripție: 

5. Nulitatea relativă: 

6. Nu se admite asigurarea: 
7. Nu are membri: 

8. Munca personală a asociatului poate constitui aport la o societate comercială? 

9. Mandatarul este obligat să dea lămuririle cerute de mandant: 
10. În cazul pierii bunului închiriat: 
11. În cazul obligațiilor solidare: 
12. Dacă obligația este alternativă, iar partea în drept să aleagă nu a ales prestația ce trebuie executată: 

13. Dacă o parte are dreptul să ceară ajustarea contractului, aceasta poate: 
14. Dacă o obligație se stinge: 
15. Dacă debitorul oferă doar o parte din datorie: 

16. Dacă debitorul a executat obligația sa după expirarea termenului de prescripție: 

17. Cursul prescripției extinctive se întrerupe dacă: 

18. Ce reprezintă dreptul de retenție?  

19. Ce reprezintă acțiunea oblică?  

20. Ce regim juridic au bunurile dobândite de soți în timpul căsătoriei?  

21. Ce bunuri pot constitui obiect al dreptului de uzufruct?  

22. Când se face partajul averii succesorale?  

23. Când începe să curgă termenul de prescripție? 

24. Când începe să curgă termenul de prescripție extinctivă în acțiunile privind răspunderea delictuală? 

25. Când este transmis dreptul de proprietate asupra bunului imobil? 

26. Când este transferat dreptul de proprietate asupra bunului mobil cumpărătorului conform regulii 

generale? 

27. Când este posibilă revendicarea bunului de la dobânditorul de bună-credință?  

28. Când debitorul trebuie să execute obligația dacă datoria de a executa imediat nu rezultă din lege, 

contract sau din natura obligației?  

29. Când cărăușul este obligat să încheie contract de transport? 

30. Care sunt limitele răspunderii persoanei juridice pentru obligațiile sale?  

31. Care sunt efectele neînregistrării în termen a contractului de locațiune în registrul bunurilor imobile?  

32. Care sunt consecințele neexecutării obligațiilor de către partea care a primit arvuna?  

33. Care sunt consecințele expirării termenului de prescripție?  

34. Care sunt consecințele eliberării debitorului de către creditor de executarea obligației?  

35. Care sunt consecințele efectuării de către proprietarul terenului a construcțiilor pe terenul său cu 

materiale străine? 

36. Care sânt excepțiile ce le poate invoca fidejusorul? 
37. Care este forma pe care trebuie să o îmbrace înțelegea cu privire la clauza penală? 

38. Care este forma necesară a procurii emise pentru încheierea unui act juridic autentic? 
39. Actul juridic a cărui încheiere de către o parte a fost determinat de comportamentul dolosiv sau viclean al unui 

terț poate fi anulat dacă: 

40. Acordul prealabil pentru încheierea actului juridic, de regulă: 
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Drept penal 

1. Unul din principiile de acțiune a legii în spațiu este principiul: 

2. Se consideră recidivă conform CP: 

3. Se consideră infracțiune transnațională: 

4. Raportul de cauzalitate este legătura obiectiv existentă între: 

5. Printre formele de asistență juridică internațională în materie penală pot fi enumerate: 

6. Principiul "non bis in idem" nu este încălcat în cazul condamnării și stabilirii pedepsei: 

7. Prin ce sunt asimilate luarea de mită (art. 333 CP) și coruperea pasivă (art. 324 CP)?  

8. Prin ce sunt asimilate abuzul de putere sau abuzul de serviciu (art. 327 CP) și excesul de putere sau 

depășirea atribuțiilor de serviciu (art. 328 CP)?  

9. Prin ce se delimitează infracțiunile de furt (art. 186 CP), de jaf (art. 187 CP), tâlhărie (art. 188 CP), șantajul 

(art. 189 CP) și escrocherie (art. 190 CP)?  

10. Prejudiciul cauzat în stare de extremă necesitate: 

11. Pentru ce poartă răspundere instigatorul în cazul instigării la pruncucidere (art. 147 CP)?  

12. Participanții la infracțiune sunt: 

13. Nu constituie concurs de infracțiuni când persoana săvârșește: 

14. La semnele facultative care caracterizează elementele componenței infracțiunii se referă: 

15. La semnele componenței infracțiunii se referă: 

16. La modalitățile legale ale imprudenței nu se referă: 

17. La infracțiunile ușoare, mai puțin grave și grave se referă infracțiunile: 

18. În prezența cărei infracțiuni suntem în cazul în care moartea s-a produs până la expulzarea pruncului, ca 

urmare a unei acțiuni de întrerupere a sarcinii mamei în condiții ilegale? 

19. În ce cazuri sustragerea săvârșită în prezența proprietarului sau a altor persoane nu se califică drept furt (art. 

186 CP), ci jaf (art. 187 CP)? 

20. În cazul în care o persoană matură instigă un minor în vârstă de 13 ani la săvârșirea unei infracțiuni suntem 

în prezența: 

21. Infracțiunea nu se consideră săvârșită cu intenție în cazul în care persoana care a săvârșit-o a prevăzut 

urmările ei prejudiciabile: 

22. Infracțiunea de trafic de ființe umane (art. 165 CP) poate fi comisă? 

23. Infracțiunea cu două forme de vinovăție în general se consideră săvârșită: 

24. Infracțiunea așa cum este ea definită în CP în vigoare conține: 

25. Formele participației sunt: 

26. Din care categorii de infracțiuni face parte traficul de ființe umane (art. 165 CP)?  

27. Dacă infracțiunea continuă începută când făptuitorul era minor se desfășoară și după ajungerea acestuia la 

majorat reglementările CP referitor la minori: 

28. Cum se califică acțiunea persoanei care a instalat pe terenul său un dispozitiv explozibil, în urma căreia au 

decedat persoane? 

29. Conform prevederilor legii penale a RM cauzele care înlătură caracterul penal al faptei sunt următoarele: 

30. Cine poate fi subiect al infracțiunii de încălcare a dreptului de autor și a drepturilor conexe (art. 1851 CP)? 

31. Cine nu poate fi subiect al infracțiunii de falsificare a probelor (art. 310 CP)?  

32. Ce se înțelege prin transmitere ilegală a unor obiecte interzise persoanelor deținute în penitenciar săvârșită 

în mod sistematic? 

33. Când violul (art. 171 CP) și/sau acțiunile violente cu caracter sexual (art. 172 CP) se consideră săvârșite de 

două sau mai multe persoane? 

34. Când se consideră consumată infracțiunea de corupere pasivă prin pretinderea de bani (art. 324 CP)?  

35. Când se consideră consumată infracțiunea de banditism (art. 283 CP)?  

36. Când săvârșirea omorului se califică ca săvârșit din interes material (art. 145, alin. (2) lit. b) CP)? 

37. Când săvârșirea omorului de două sau mai multe persoane se califică ca săvârșit și cu premeditate (art. 145 

alin (2) lit. a) CP)? 

38. Când infracțiunea prevăzută de art. 290 CP constituie o infracțiune continuă? 

39. Care este vârsta subiectului infracțiunilor prevăzute de art. 208 și 209 CP? 

40. Care este obiectul juridic principal al infracțiunii de poluare a aerului (art. 230 CP)?  



3 

 

Drept constituțional 

1. Conform Constituției, în Republica Moldova arestarea se face în temeiul unui mandat 

2. Conform Constituției Republicii Moldova, în tot cursul procesului părțile au dreptul 

3. Conform Constituției Republicii Moldova, voința poporului se exprimă prin alegeri libere, care au loc 

prin sufragiu 

4. Conform Constituției Republicii Moldova, accesul la o funcție publică se asigură 

5. Conform Constituției Republicii Moldova, grevele pot fi declanșate numai în scopul apărării 

6. Conform Constituției Republicii Moldova, sânt neconstituționale partidele politice care 

7. Conform Constituției Republicii Moldova, averea dobândită licit 

8. Conform Constituției Republicii Moldova, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvârșite în procesele 

penale de către instanțele judecătorești 

9. Conform Constituției Republicii Moldova, deputatul nu poate fi reținut, arestat, percheziționat 

10. Conform Constituției Republicii Moldova, Președintele Parlamentului poate fi revocat din funcție cu 

votul 

11. Când pot fi efectuate perchezițiile și cercetările la fața locului conform Constituției Republicii 

Moldova? 

12. Care este durata maximă a săptămânii de muncă conform Constituției Republicii Moldova? 

13. Cine dispune conform Constituției Republicii Moldova, de dreptul de a întemeia şi de a se afilia la 

sindicate? 

14. Când a fost adoptată Constituția Republicii Moldova? 

15. Care este cea mai gravă crimă împotriva poporului conform Constituției? 

16. De către cine sunt aprobate direcțiile principale ale politicii interne și externe a statului? 

17. În ce cazuri calitatea de deputat încetează? 

18. Cărui organ îi aparține competența de judecată în cazul în care Președintele Republicii săvârșește o 

infracțiune? 

19. În ce scop pot fi declanșate grevele conform Constituției Republicii Moldova? 

20. Ce acte adoptată Parlamentul conform Constituției Republicii Moldova? 
 


