
 

 

FORMULAR PENTRU TESTAREA CUNOȘTINȚELOR SPECIFICE 

ADMITERE PROGRAME DE STUDII DE MASTERAT Cariere juridice – SESIUNEA 
SEPTEMBRIE 2019 

PROBA DE CONCURS: DREPTURILE PERSONALITĂȚII 
 

Încercuiți varianta corectă: 
I.  Se include în categoria drepturilor personalității: 
a. dreptul de proprietate 
b. dreptul la moștenire 
c. dreptul la demnitate 
 

VI. Dreptul la protejarea datelor cu caracter personal: 
a. este un drept al personalității 
b. este un drept patrimonial 
c. este un drept real 

II. Drepturile personalităţii:  
a. sunt opozabile erga omnes 
b. pot fi moștenite 
c. sunt sesizabile 

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

III. Potrivit reglementărilor legale naționale în vigoare, 
clonarea unei ființe umane vii sau moarte:  
a. este permisă doar în scop reproductiv  
b. este permisă doar în scop terapeutic 
c. este interzisă 

VIII. În cazul în care însăși persoana la care se referă o 
informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei alte 
persoane fizice ori persoane juridice despre care are 
cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul 
informării publicului, consimţământul pentru utilizarea 
acestor informații sau materiale: 
a. nu este prezumat  
b. trebuie să fie dat în formă scrisă  
c.  este prezumat, nefiind necesar un acord scris  

 
IV. Difuzarea de către un post de televiziune de imagini care 
prezintă interioare ale unui spațiu privat, fără acordul celui 
care îl ocupă în mod legal, poate să constituie:  
a. o încălcare a dreptului de proprietate 
b. o atingere adusă dreptului la propria imagine 
c. o atingere adusă dreptului la viață privată  
 

IX. În lipsa unei opțiuni exprese manifestate în timpul vieții 
unei persoanei cu privire la prevelarea și transplantul de 
celule, țesuturi și organe în scop terapeutic sau științific după 
decesul său, o asemenea prelevare sau transplant: 
a. nu se poate efectua  
b. se poate efectua cu acordul scris, liber, prealabil şi expres 
dat, în ordine, de soţul supravieţuitor, de părinţi, de 
descendenţi ori, în sfârşit, de rudele în linie colaterală până la 
al patrulea grad inclusiv 
c. se poate efectua cu acordul scris, liber, prealabil şi expres 
dat, în ordine, de părinţi, de soţul supravieţuitor, de 
descendenţi ori, în sfârşit, de rudele în linie colaterală până la 
al patrulea grad inclusiv 
 

V.  Stresarea unei persoane la locul de muncă prin șicanare 
repetată, insulte, violență verbală și fizică cu scopul de a o 
izola și chinui constituie: 
a. o încălcare a dreptului persoanei respective la integritate 
fizică și psihică 
b. o încălcare a dreptului persoanei respective la muncă 
c. o încălcare a dreptului persoanei respective la propria 
imagine 

X. Principiul nepatrimonialității corpului uman: 
a. permite încheierea de acte juridice patrimoniale care au ca 
obiect corpul în întregul său sau părți componente ale 
acestuia 
b. permite încheierea de acte juridice patrimoniale care au ca 
obiect produse ale corpului uman  
c. interzice evaluarea corpului uman în bani și încheierea de 
acte juridice patrimoniale care să aibă ca obiect corpul în 
întregul său sau părți componente ale acestuia 
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