
 

 

FORMULAR PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE 
ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT – SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018 

 
DOMENIUL DREPT 

Încercuiți varianta corectă: 
 
I.  Dreptul la viață: 
a. este un drept al personalității 
b. este un drept patrimonial 
c. este un drept real 

VI. Atributele de identificare a persoanei fizice:  
a. sunt drepturi personal nepatrimoniale 
b. sunt drepturi patrimoniale 
c. nu pot fi incluse în categoria drepturilor personalității 
 

II. Drepturile personalităţii:  
a. sunt transmisibile  
b. nu sunt transmisibile  
c. sunt sesizabile 

VII. Dreptul la viață privată:   
a. are un caracter nelimitat  
b. nu poate fi restrâns  
c. poate fi restrâns în cazurile și în condițiile prevăzute de 
lege 
 

III. Arestarea și încătușarea în public a unei persoane care a 
fost surprinsă în flagrant, săvârșind o infracțiune:  
a. constituie o încălcare a  dreptului la demnitate al persoanei 
în cauză 
b. nu constituie o încălcare a dreptului la demnitate al 
persoanei în cauză 
c. constituie o încălcare a dreptului la propria imagine 

VIII. Fotografierea unei persoane publice în piscina sa 
privată fără acordul acesteia: 
a. constituie o încălcare a dreptului la viaţă privată 
b. constituie o încălcare a dreptului la integritate fizică și 
psihică 
c. nu dă dreptul persoanei să exercite o acţiune în justiţie 
pentru obţinerea de compensaţii băneşti 
 

 
IV. Conform reglementărilor legale în vigoare, în țara 
noastră:  
a. este permisă doar clonarea terapeutică  
b. este interzisă doar clonarea reproductivă 
c. este interzisă orice intervenție care ar avea ca rezultat 
clonarea ființelor umane vii sau moarte 

IX. Dreptul la propria imagine: 
a. este un drept real  
b. este un drept patrimonial  
c. are o natură juridică dublă, de drept al personalității, în 
sens strict, iar în cazul persoanelor care, prin activitatea lor 
profesională și-au făcut celebră imaginea (actori, manechine 
etc.), dreptul la imagine face parte din patrimoniul acestora, 
fiind comercializabil  

V.  În lipsa unei opțiuni exprese a persoanei decedate cu 
privire la funeraliile sale, va fi respectată, în ordine: 
a. voința soțului, părinţilor, descendenţilor, rudelor în linie 
colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor 
universali sau cu titlu universal ori dispoziţia primarului 
comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului 
municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială a avut loc 
decesul, ținându-se seama, în toate cazurile, de apartenenţa 
confesională a persoanei decedate 
b. voința rudelor până la al patrulea grad inclusiv 
c. voința soțului, părinţilor, descendenţilor, rudelor în linie 
colaterală până la al patrulea grad inclusiv, legatarilor 
universali sau cu titlu universal ori dispoziţia primarului 
comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului 
municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială a avut loc 
decesul, indiferent de apartenenţa confesională a persoanei 
decedate. 

X. Prelevarea de celule stem hematopoietice medulare sau 
periferice de la un minor care a împlinit vârsta de 10 ani și 
care este rudă de până la gradul al IV-lea cu primitorul: 
a. se poate face doar cu consimțământul minorului și cu 
acordul scris al ocrotitorului legal, respectiv al părinților, 
tutorelui sau al curatorului 
b. se poate face numai cu acordul scris al ocrotitorului legal, 
respectiv al părinților, tutorelui sau al curatorului, nefiind 
necesar și consimțământul minorului  
c. nu se poate face, fiind interzisă o astfel de prelevare 
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