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TEMA I.  PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA OBLIGAŢIILOR CIVILE 

 

1. Noţiune, terminologie, definiţie 

2. Apariţia şi evoluţia istorică a noţiunii de obligaţie 

3. ElementeIe raportului juridic de obligaţie 

4. Clasifîcarea obligaţiilor 

 

1.  Noţiune, terminologie, definiţie 

Teoria generală a obligaţiilor este cheia de boltă a dreptului civil. Ea constituie baza 

întregii construcţii a ştiinţei dreptului, mai ales a dreptului privat. Nu există instituţie a dreptului 

în care să lipsească influenţa principiilor generale ale obligaţiilor. 

Codul civil al Republicii Moldova în art.512 defineşte în modul următor obligaţia: „în 

virtutea raportului obligaţional, creditorul este în drept să pretindă de la debitor executarea unei 

prestaţii, iar debitorul este ţinut să o execute". 

 

2. Apariţia şi evoluţia istorică a noţiunii de obligaţie 

Pentru a-şi rezolva problemele de viaţă, omul participă la diferite categorii de relaţii 

sociale, care îl pun în contacte multiple şi mereu reînnoite cu  ceilalţi semeni ai săi. Prin aceste 

relaţii, el se integrează în mediul social şi natural în care îşi desfăşoară existenţa. Această 

existenţă se particularizează în virtutea diferitelor trebuinţe ale indivizilor, colectivităţilor sau 

societăţii în ansamblul ei. Orice societate constituie nu o unire mecanică a indivizilor care o 

compun, ci ansamblul relaţiilor dintre oameni, a căror bază este dată de tipul relaţiilor care se 

stabilesc în producţia celor necesare existenţei lor. 

Cercetarea structurii şi mecanismelor desfăşurării relaţiilor sociale scoate în evidenţă 

faptul că acestea apar ca un întreg „paianjeniş" de relaţii microsociale ce poartă acea încărcătură 

de scopuri, sensuri, voliţiuni, la nivel individual şi social, formulate unele în raport cu celelalte, 

într-un anumit sens „opunându-se reciproc". 

Dreptul roman este primul drept universal al unei societăţi producătoare de mărfuri care a 

pus la punct cu o neîntrecută fineţe toate raporturile esenţiale dintre posesorii de mărfuri 

(cumpărător şi vânzător, creditor şi debitor, contracte, obligaţii), în privinţa elaborării 

conceptelor, regulilor şi principiilor, nici o legiuire antică nu s-a ridicat la înălţimea şi 

rafinamentul dreptului roman, acesta având o valoare proprie prin faptul că a creat „limbajul 

juridic" şi categoriile juridice ale dreptului comun universal, stabilind principii care formează 

substratul legislaţiilor moderne. 

 

3. ElementeIe raportului juridic de obligaţie 

Ca orice raport juridic civil şi raportul de obligaţie comportă cunoscutele elemente 

structurale: 

a)subiectele 

 b)conţinutul  

c)obiectul 

Subiecte ale raportului juridic de obligaţie pot fi atât persoanele fizice, cât şi persoanele 

juridice, în cazuri excepţionale, când participă direct la raporturile juridice civile, şi statul poate 

apărea ca subiect într-un raport de obligaţie. 
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Conţinutul - aşa cum este cunoscut, drepturile de creanţă împreună cu drepturile reale 

alcătuiesc clasificarea fundamentală a drepturilor civile cu caracter patrimonial. Aceasta înseamnă 

că ea. o latură esenţială a raportului de obligaţie o constituie conţinutul său patrimonial: 

dreptul de creanţă se înscrie în activul patrimoniului, iar obligaţia corelativă este cuprinsă în 

pasivul acestuia. 

Dreptul de creanţă se deosebeşte de dreptul real printr-un număr de particularităţi, ce 

decurg din faptul că dreptul de creanţă este un drept relativ, pe câtă vreme dreptul real este un 

drept absolut. 

Obiectul raportului de obligaţie, conceput ca acţiunea sau inacţiunea concretă la care este 

îndatorat subiectul pasiv şi îndreptăţit subiectul activ, poate consta prestaţie pozitivă – a da, a face 

ceva - fie într-o abţinere - a nu face ceva la care, în lipsa obligaţiei asumate, subiectul pasiv ar fi fost 

îndreptăţit. 

La rândul său, raportul juridic de obligaţie fiind un raport juridic civil, va cuprinde în mod 

obligatoriu cele trei elemente, la care trebuie să mai adăugăm al patrulea element, şi anume, 

sancţiunea, deoarece numai într-o asemenea structură este posibilă sesizarea deosebirilor 

esenţiale dintre obligaţiile civile (perfecte) şi obligaţiile civile naturale (incomplete sau 

imperfecte). 

Potrivit opiniilor tradiţionale obligaţia fără sancţiune este o obligaţie morală şi nu civilă. 

Sancţiunea obligaţiei este definită ca fiind posibilitatea legală a creditorului de a recurge la 

forţa de constrângere a statului pentru realizarea dreptului său pe calea unei acţiuni sau să procedeze 

la executarea silită pentru realizarea creanţei sale. 

Mijloacele prin care se asigură realizarea dreptului de creanţă sânt: mijloace ofensive (directe) 

şi defensive (indirecte). 

În cadrul mijloacelor ofensive sânt enumerate acţiunea în justiţie, obligarea debitorului la 

plata de daune moratorii stabilite de instanţă sau prin clauza penală, executarea silită asupra 

bunurilor debitorului. 

Acţiunea în justiţie constă în posibilitatea creditorului de a solicita şi obţine o hotărâre 

judecătorească prin care debitorul să fie obligat la executarea prestaţiei pe care o datorează. 

Daunele interese-moratorii constau în despăgubirile băneşti pe care debitorul este obligat să 

le plătească creditorului pentru a repara prejudiciul cauzat prin întârzierea executării prestaţiei; ele se 

pot stabili prin acordul părţilor (situaţie în care poartă denumirea de clauză penală) sau prin 

hotărâre judecătorească. 

Executarea silită se declanşează după obţinerea hotărârii judecătoreşti, dar în situaţia în care 

debitorul continuă să nu-şi execute prestaţia. Executarea silită poate fi directă în natură (prin predarea 

bunurilor de la debitor la creditor cu ajutorul executorului judecătoresc) şi prin echivalent bănesc 

(executare indirectă) când se procedează la vânzarea bunurilor debitorului sau la poprirea sumelor 

pe care acesta are dreptul să le primească de la terţe persoane. 

Mijloacele defensive sunt acele excepţii pe care le poate invoca doar creditorul în cazul în care 

debitorul ar pretinde restituirea prestaţiei datorată, deja executată de el în mod voluntar. Anumite 

obligaţii sânt asigurate numai pe cale indirectă, defensivă, în acest sens exemplificăm: obligaţiile 

naturale (imperfecte), care nu sunt înzestrate cu acţiune injustiţie. 

 

4. Clasifîcarea obligaţiilor 

Obligaţiile pot să fie clasificate pe baza unor criterii variate. Reţinem din aceste criterii, ca fiind 

mai importante, criteriul izvorului, care a generat obligaţia, criteriul obiectului obligaţiei, cel al 
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sancţiunii obligaţiei civile şi criteriul opozabilităţii obligaţiei. 

Fiecare dintre criteriile menţionate este aplicabil întregii sfere a obligaţiilor. Ele nu se exclud 

unele pe altele, ci reprezintă numai puncte de vedere deosebite prin prisma cărora poate fi examinată 

una şi aceeaşi obligaţie. Astfel, de exemplu, aceeaşi obligaţie poate fi clasificată, din punctul de 

vedere a obiectului, ca fiind o obligaţie de a da, iar din punctul de vedere a sancţiunii, ca fiind o 

obligaţie civilă. 

Clasificarea obligaţiilor pornind de la criteriile arătate nu este o operaţie gratuită, ci ea se referă 

în regulile speciale, aplicabile obligaţiilor de diferite categorii. Astfel, uneori, izvorul obligaţiei poate 

să influenţeze reglementarea pe care o obligaţie o are, tot astfel cum o asemenea influenţă poate avea 

şi obiectul, ori sancţiunea ce însoţeşte acea obligaţie. 

Clasificarea obligaţiilor după izvoare.  

Din punct de vedere al faptelor juridice generator de obligaţii, acestea pot fi născute din două 

puncte: 

a)contracte 

b)acte juridice unilaterale 

c)fapte ilicite cauzatoare de prejudicii (delicte şi cvasidelicte civile) 

d)îmbogăţirea fără just temei 

e)gestiunea de afaceri 

f)plata unei prestaţii nedatorate. 

Primele două sunt obligaţii născute din acte juridice, celelalte sunt născute din fapte juridice. 

Natura izvoarelor prezintă interes din punctul de vedere al regimului juridic aplicabil. 

Clasificarea după obiectul lor. 

Pornind de la natura prestaţiei datorate de subiectul pasiv se admit mai multe clasificări. 

I. O primă clasificare distinge:  

a)Obligaţiile de a da  

b)Obligaţiile de a face  

c)Obligaţia de a nu face 

Obligaţia de a da (dare) constă în îndatorirea debitorului de a constitui sau transmite un drept 

real. Exemplu: obligaţia debitorului ipotecar de a constitui dreptul de ipotecă în favoarea 

creditorului său. In dreptul modern proprietatea unui corp cert se transmite odată cu încheierea 

contractului. 

Obligaţia de a face (facere) constă în îndatorirea debitorului de a efectua o lucrare, un 

serviciu, în general, de a îndeplini orice faptă cu excepţia acelora care constau în transmiterea sau 

constituirea unui drept real. De ex. Punerea în posesie, efectuarea unui transport, acordarea de 

îngrijiri medicale, predarea sau restituirea unui bun. 

Obligaţia de a face poate fi: 

l .cu executare unică (restituirea unui bun) 

2.cu executare continuă (ex. asigurarea condiţiilor de locuit pe toată durata contractului de 

locaţiune.) 

Obligaţia de a nu face (non facere) constă în îndatorirea debitorului de a se abţine de la 

săvârşirea unor fapte pe care le-ar fi putut face, dacă nu s-ar fi obligat faţă de creditor. Această 

obligaţie care are ca obiect o abţinere, o conduită negativă, nu se va confunda cu obligaţia negativă 

generală, ce revine subiectelor pasive, nedeterminate a dreptului real de a nu face nimic ce ar stânjeni 

existenţa şi exercitarea acestui drept real. Executarea obligaţiei de a nu face implică o abţinere pentru 

un anumit timp - această obligaţie este numai continuă. 
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II.O altă clasificare a obligaţiei  

a)pozitive (a da, a face)  

b)negative (a nu face) 

Obligaţiile sînt pozitive deoarece presupun o prestaţie, de a da şi de a face şi sunt negative 

deoarece presupun o abţinere (de a nu face). 

III.O altă clasificare 

a (Obligaţiei determinate (obligaţii de rezultat) 

b)Obligaţiile de prudenţă şi de diligentă (obligaţiile de mijloace) 

Pentru obligaţia determinată (de rezultat) este caracteristic că aceasta este strict precizată sub 

aspectul obiectului şi scopului urmărit, debitorul obligându-se ca desfăşurând o anumită activitate, să 

atingă un rezultat stabilit (ex.vînzătorul să transfere dreptul de proprietate asupra unui lucru) 

Neatingerea rezultatului presupune că debitorul s-a aflat în culpă, şi că deci, este răspunzător de 

urmările neexecutării obligaţiilor. 

IV.a patra clasificare  

a)Obligaţii pecuniare  

b)obligaţii de altă natură 

Această clasificare se face după cum obiectul obligaţiilor îl constituie o sumă de bani sau alte 

bunuri. 

Obligaţiile pecuniare sînt acele obligaţii care au ca obiect de a da o sumă de bani. Obligaţiile 

pecuniare sînt numai obligaţii de rezultat. 

Obligaţiile de altă natură au ca obiect de a da alte bunuri de gen, decît o sumă de bani, precum şi 

bunuri certe. Astfel de obligaţii pot fi de rezultat şi de mijloace 

V.O altă clasificare 

a)obligaţii simple (cuprind o singură prestaţie) 

b)obligaţii complexe (cuprind două sau mai multe prestaţii) 

-conjuncte 

-alternative 

-facultative 

Conjuncte (conjunctive) sînt acelea în care debitorul datorează cumulativ aceluiaşi creditor 

două sau mai multe prestaţii pe care trebuie să le execute în totalitatea lor şi deodată. Ex. debitorul se 

obligă să dea creditorului său la aceeaşi date 10 t.de cărbune şi lOO kg de lemn. O asemenea obligaţie 

poate fi analizată fie ca o singură prestaţie cu mai multe obiecte, fie ca o pluralitate de obligaţii, 

fiecare din ele avînd un obiect distinct. 

Obligaţiile alternative sînt acelea care cuprin două sau mai multe prestaţii din care va fi 

executată numai una singură (sau lOt de cărbune sau lOOkg de lemn). Cu excepţia unei clauze exprese, 

debitorul va alege prestaţia care va fi executată, în cazul refuzului opţiunea trece la creditor. 

Obligaţiile alternative se sting prin executarea doar a uneia dintre prestaţii fapt ce constituie esenţa 

acestor obligaţii plurale. 

Obligaţiile facultative sînt acelea la care debitorul se obligă la o singură prestaţie însă i se lasă 

facultatea de a se putea elibera şi prin executarea altei prestaţii determinate, de regulă o sumă de bani. 

Aceste obligaţii trebuie privite ca având un singur obiect, dar care este substituit la propunerea 

debitorului şi cu acordul creditorului, deci este o posibilitate acordată debitorului în vederea înlesnirii 

executării obligaţiilor. 
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TEMA II. IZVOARELE OBLIGAŢIILOR 

 

1. Noţiunea de izvor 

2. Clasificarea izvoarelor 

 

1. Noţiunea de izvor 

Prin izvor de obligaţie înţelegem acel fapt juridic - luăm noţiunea de fapt juridic în sens larg - 

care dă naştere unui raport juridic obligaţional. 

Izvoarele obligaţiilor generează drepturi subiective, drepturi de creanţe şi obligaţii ce 

corespund acestor drepturi. Ele nu pot fi confundate cu izvoarele dreptului, care prezintă forma în 

care se exprimă dreptul obiectiv, adică normele juridice de generală aplicaţie, 

neparticularizate, prin aplicarea lor concretă la anumite subiecte de drept. 

Izvoarele obligaţiilor se caracterizează prin împrejurarea că, făcând aplicarea normei 

juridice generale stabilesc, între subiecte determinate, raporturi juridice concrete de obligaţii. 

 

2. Clasificarea izvoarelor 

în teoria dreptului civil, izvoarele obligaţiilor se clasifică în 

l .contract 

 2.cvasicontract  

3.delict 

 4.cvasidelict  

5.legea 

Contractul este un acord de voinţă între două sau mai multe părţi prin care se constituie 

se modifică, ori se stinge un raport juridic de obligaţii. 

Cvasicontractul este o împrejurare de fapt, neconvenţională, generatoare de obligaţii, 

în cadrul cvasicontractului se includ 

a)gestiunea de afaceri - faptul unei persoane care fără a primi mandat din partea altei 

persoane administrează, gerează interesele acesteia din urmă. 

b)plata lucrului nedatorat constă în fapta unei persoane de a plăti alteia o datorie 

inexistentă sau care nu îi incumbă ceea ce obligă la restituire. 

Delictul şi cvasidelictul - fapte ilicite care datorită împrejurării că produc un prejudiciu 

altei persoane, obligă pe acela care a cauzat, din vina sa, prejudiciul să-1 repare. 

Ceea ce distinge delictul faţă de cvasidelict este împrejurarea că delictul este o faptă 

ilicită cauzatoare de prejudicii săvârşită cu intenţie, pe când cvasidelictul este o faptă ilicită 

săvârşită fără intenţie, din neglijenţă sau imprudenţă, în ambele situaţii întinderea răspunderii 

este identică. Autorul faptei este ţinut la repararea integrală a prejudiciului cauzat. 

Legea este considerată izvor de obligaţii numai în măsura în care aceasta ar genera direct şi 

nemijlocit obligaţii civile, fără a fi nevoie să intervină un fapt juridic care să medieze naşterea 

acestor obligaţii (ex. Obligaţia la acordarea pensiei alimentare prevăzute de Codul căsătoriei şi 

familiei). 

Prin act juridic civil se înţelege acea manifestare de voinţă animată de intentai de a 

produce anumite efecte juridice, efecte care nu se pot produce, potrivit legii, decât dacă o 

asemenea intenţie a existat, în actul juridic încadrăm 

- contractul şi 
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- actul juridic unilateral. 

Faptele juridice sunt acele fapte licite sau ilicite săvârşite fără intenţia de a produce efecte 

juridice, efecte care însă se produc în virtutea legii, independent de voinţa celor ce au săvârşit 

faptele. 

Această categorie cuprinde : 

- gestiunea de afaceri 

- plata lucrului nedatorat 

- îmbogăţirea fără justă cauză 

- delictul civil (faptă ilicită cauzatoare de prejudicii) 

Faptul juridic 

Faptele juridice civile, în sens larg, sunt toate acţiunile omeneşti sau fapte voluntare ale 

omului, de săvârşirea cărora legea leagă anumite efecte juridice. 

în sens restrâns, faptele juridice sunt toate acţiunile omeneşti licite sau ilicite, săvârşite fără 

intenţia de a produce efecte juridice, efecte care se produc în temeiul legii şi chiar împotriva 

voinţei autorului lor. 

Acţiunile omeneşti săvârşite fără intenţia de a produce efecte juridice, izvoare de obligaţii, 

sunt de două feluri: fapte licite şi fapte ilicite. 

Faptele juridice licite sunt acţiuni omeneşti săvârşite fără intenţia de a da naştere la 

raporturi juridice de obligaţii, care totuşi produc asemenea efecte în puterea legii şi fără ca prin ele 

să se comită o încălcare a normelor de drept în vigoare. 

în categoria faptelor juridice licite ca izvoare de obligaţii intră: 

- gestiunea de afaceri 

- plata nedatorată 

- îmbogăţirea fără justă cauză. 

1. Gestiunea de afaceri 

Gestiunea de afaceri este faptul juridic licit care constă în aceea că o persoană, numită gerant, 

încheie din proprie iniţiativă, fără a fi primit o împuternicire, acte juridice sau săvârşeşte acte 

materiale necesare şi utile, în favoarea sau interesul altei persoane, numită gerat. 

2. Plata lucrului nedatorat 

Plata lucrului nedatorat este un fapt juridic licit care constă în executarea de către o persoană, 

din eroare, a unei prestaţii la care nu era obligat şi pe care a efectuat-o fără intenţia de a plăti datoria 

altuia. 

3. Îmbogăţirea fără justă cauză 

îmbogăţirea fără justă cauză este faptul juridic licit prin care are loc mărirea 

patrimoniului unei persoane prin micşorarea corelativă a patrimoniului altei persoane, fără ca pentru 

acest efect să existe o cauză justă sau un temei juridic. 

Din acest fapt juridic se naşte obligaţia, pentru cel care îşi vede mărit patrimoniul său de a 

restitui valoarea cu care s-a îmbogăţit către cel care şi-a diminuat patrimoniul; debitorul se 

numeşte îmbogăţit, iar creditorul însărăcit. 

în sens restrâns, îmbogăţirea fără justă cauză poate fi privită ca un izvor de obligaţii în cazurile 

în care, fără să existe o plată, a survenit, din orice împrejurare o îmbogăţire a unui patrimoniu în 

detrimentul altui patrimoniu, îmbogăţire care nu se justifică printr-o cauză juridică. 

4. Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii ca izvor de obligaţii 

(răspunderea civilă delictuală) 

Faptele juridice ilicite sunt acţiuni omeneşti săvârşite fără intenţia de a da naştere la 
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raporturi juridice de obligaţii, care totuşi produc asemenea efecte în temeiul şi în puterea legii, 

împotriva voinţei autorului lor, fapte prin care se încalcă normele de drept sau bunele moravuri. 

Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii declanşează o răspundere civilă delictuală al cărei conţinut 

îl constituie obligaţia civilă de reparare a prejudiciului cauzat. 

Răspunderea pentru fapta ilicită cauzatoare de prejudicii este o parte componentă a 

răspunderii sociale ce revine fiecărei persoane pentru faptele sale. 

Sfera răspunderii sociale este deosebit de largă şi curpinzătoare. Ea include răspunderea 

morală, răspunderea politică, răspunderea juridică, precum şi diferite alte modalităţi sub care, într-o 

formă sau alta, membrii societăţii sunt chemaţi să dea seama pentru modul în care se comportă în 

viaţa socială. 

Fapta ilicită cauzatoare de prejudicii angajează răspunderea civilă delictuală. Aceasta este o 

sancţiune specifică dreptului civil aplicată pentru săvârşirea faptei ilicite cauzatoare de prejudicii. 

Strict vorbind, ea este o sancţiune civilă, cu caracter reparator, fără a fi, în acelaşi timp, o 

pedeapsă. 

Răspunderea civilă delictuală este o sancţiune civilă care se aplică nu atât în considerarea 

persoanei care a săvârşit fapta ilicită cauzatoare de prejudicii, cît în considerarea patrimoniului său. 

Aşa fiind, dacă autorul prejudiciului a decedat înainte de a i se fi stabilit întinderea răspunderii, 

obligaţia de dezdăunare, deci însăşi răspunderea civilă delictuală se va transmite moştenitorilor săi. 

Funcţiile răspunderii civile delictuale 

l .Funcţia educativ-preventivă 

Dreptul, în general, ca instrument de ordonare a desfăşurării raporturilor sociale, 

îndeplineşte o funcţie educativă, prin influenţa pe care o exercită asupra conştiinţei oamenilor. 

Această funcţie se regăseşte şi în instituţia juridică a răspunderii civile delictuale. 

5. Funcţia reparatorie 

Întrucît răspunderea civilă delictuală se concretizează într-o obligaţie de dezdăunare, care se 

stabileşte în sarcina autorului prejudiciului, ea îndeplineşte şi o funcţie reparatorie. 

Sub acest aspect, răspunderea civilă delictuală poate fi considerată ca un mijloc de apărare 

a drepturilor subiective. 

De îndată ce printr-o faptă ilicită s-au adus prejudicii dreptului subiectiv al unei persoane, este 

angajată răspunderea autorului prejudiciului; în acest sens, răspunderea civilă contribuie la apărarea 

dreptului subiectiv încălcat. 

Funcţia reparatorie este relativă, deoarece ea se realizează numai în raporturile dintre subiectele 

între care se statorniceşte îndatorirea de reparare a prejudiciului cauzat. 

Felurile răspunderii civile delictuale 

Unul dintre principiile fundamentale ale răspunderii juridice este acela că fiecare este 

răspunzător pentru propriile sale fapte. Acest principiu este deopotrivă valabil şi pentru 

răspunderea civilă delictuală. 

Este însă de observat că anumite cerinţe ale vieţii sociale, deduse, în primul rînd, din 

necesitatea ocrotirii unor persoane împotriva prejudiciilor pe care le-ar suferi fără nici o vină din 

partea lor, au impus o anumită extindere a răspunderii civile delictuale, chiar dincolo de limitele faptei 

proprii. 

Pentru justificarea acestei extinderi, în teoria dreptului se face apel la fundamentări diferite, 

cum ar fi: existenţa unei prezumţii de vinovăţie a celui care, având în supravegherea sa anumite alte 

persoane, ori având în paza sa juridică anumite lucruri sau animale, nu a împiedicat producerea unor 

prejudicii de către aceste persoane ori prin folosirea acelor lucruri sau animale; ideea instituirii unei 
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garanţii legale, destinate a asigura înlăturarea unor prejudicii produse prin fapte ilicite ori produse 

prin introducerea, în mediul social, a unui anumit risc legat de desfăşurarea unei anumite 

activităţi socialmente utile; ideea unei reparări echitabile a prejudiciilor rezultate ca urmare a 

unor anumite fapte ilicite ori ca urmare a unor activităţi. 

Răspunderea civilă delictuală este de mai multe feluri şi anume: 

a)răspunderea pentru fapta proprie 

b)răspunderea pentru fapta altei persoane 

c)răspunderea pentru lucruri, edificii şi animale. 

 

 

TEMA 3. EXECUTAREA OBLIGAŢIILOR 

 

1. Consideraţiuni generale privind executarea obligaţiilor 

2. Executarea silită în natură a obligaţiilor 

3. Convenţii cu privire la răspundere 

4. Evaluarea despăgubirilor 

5. Transmiterea obligaţiilor 

 

1. Consideraţiuni generale privind executarea obligaţiilor 

In materia executării obligaţiilor se vorbeşte în general de principiul executării în natură a 

obligaţiilor. Aceasta înseamnă executarea obligaţiei în natura ei specifică, adică realizarea 

obiectului avut în vedere de părţi, debitorul neputând înlocui acest obiect cu altă prestaţie. 

Executarea în natură a obligaţiei înseamnă executarea prestaţiei însăşi la care s-a obligat 

debitorul, şi nu plata unui echivalent bănesc în locul acesteia. 

Plata 

Executarea obligaţiei se face de către debitor, ca regulă generală, de bună voie, prin plată. 

Plata constituie executarea voluntară a obligaţiei de către debitor indiferent de obiectul ei. 

Principiul general - este acela că oricine poate face plată. Obligaţia poate fi achitată de orice 

persoană interesată şi chiar de o persoană neinteresată. 

Precizări: 

l .Cel ţinut a face plata şi care o poate face este debitorul. El poate plăti personal sau prin 

reprezentant. 

2.Plata poate fi făcută de o persoană ţinută alături de debitor (un codebitor solidar) sau 

pentru debitor (fidejusorul). 

3,Plata poate fi făcută de o persoană interesată (dobânditorul unui imobil ipotecat poate 

face plata pentru a evita urmărirea silită în privinţa imobilului dobândit). 

4.Plata poate fi făcută de orice persoană neinteresată, deci de un terţ neinteresat. Terţul 

poate face plata fie în numele debitorului, în cadrul unui contract de mandat sau în cadrul unei 

gestiuni de afaceri, fie în nume propriu, spre exemplu atunci când face o liberalitate debitorului 

cu ceea ce acesta datora creditorului său. Excepţii: 

a)în cazul obligaţiilor de a face intuim personae, plata nu poate fi făcută decît de debitorul 

acelei obligaţii 

b)când părţile au convenit ca plata să nu fie făcută de altcineva decît debitorul. 

Plata este un act juridic şi din acest punct de vedere, părţile trebuie să îndeplinească şi 

condiţiile de capacitate cerute pentru săvârşirea de acte juridice. 



10 
 

Plata trebuie să constea în executarea întocmai a obligaţiei asumate. Cel obligat va trebui 

să plătească exact cât datorează. Creditorul nu poate fi silit a primi alt lucru decât acela care i se 

datoreşte, chiar când valoarea lucrului oferit ar fi egală sau mai mare. Creditorul poate accepta o 

altă prestaţie decât cea datorată, dar în acest caz, obligaţia nu se mai stinge prin plată, ci printr-un 

alt mod de stingere care se numeşte darea în plată. Dacă obiectul obligaţiei constă în a da un bun 

cert, debitorul este liberat prin predarea în starea care se găsea în momentul predării. El nu va 

răspunde de pierderea bunului sau de stricăciunile pe care acesta le suferă, dacă acestea nu s-au 

produs prin fapta sa ori a persoanelor pentru care este ţinut să răspundă. Dar debitorul va 

răspunde de pierderea bunului sau de deteriorările survenite după punerea sa în întârziere 

indiferent de cauza lor. Chiar şi atunci când a fost pus în întârziere nu va răspunde, dacă va 

dovedi că bunul ar fi pierit şi la creditor. Când obiectul obligaţiei de a da este o cantitate de 

bunuri de gen, debitorul nu poate fi liberat de predare prin pieirea sau stricăciunea lor. Cît 

priveşte calitatea bunurilor ce trebuie predate, dacă ea nu este stabilită prin convenţia părţilor, 

bunurile trebuie să fie de o calitate mijlocie. 

Data plăţii 

Plata urmează a se face atunci cînd datoria a ajuns la scadenţă, adică a devenit exigibilă. 

Distingem între obligaţii cu executare imediată şi obligaţii cu termen. La obligaţiile cu executare 

imediată, plata trebuie făcută la momentul naşterii raportului juridic obligaţional; chiar la acel 

moment obligaţia a devenit exigibilă. Dacă obligaţia este cu termen, plata este exigibilă la 

termenul stabilit de părţi; creditorul nu poate pretinde plata înainte de îndeplinirea acestui 

termen, în caz de plată cu întârziere, creditorul are dreptul la despăgubiri pentru prejudiciul pe care 

1-a suferit. 

Locul plăţii 

Plata trebuie să fie efectuată la locul convenit de părţi, dacă părţile nu au stabilit locul plăţii, 

plata se efectuează la domiciliul debitorului. Prin lege sau convenţia părţilor, poate fi stabilit şi un 

alt loc al efectuării plăţii. Când obiectul plăţii este un bun cert şi părţile nu au stabilit locul la care ea 

trebuie efectuată, plata se va face la locul unde se găsea bunul în momentul încheierii contractului. 

Importanţa locului: 

a)în raport cu locul plăţii se determină cheltuielile de transport 

b)în raporturile de drept internaţional privat, legea ţării locului unde urmează a se face plata 

este legea care cârmuieşte raporturile juridice privind executarea obligaţiilor. 

Cheltuielile pentru efectuarea plăţii sunt în sarcina debitorului, însă părţile pot conveni ca 

cheltuielile pentru efectuarea plăţii să fie suportate de creditor. 

 

2. Executarea silită în natură a obligaţiilor 

Dacă debitorul nu efectuează plata, deci nu-şi execută de bună-voie obligaţia, creditorul, pentru 

valorificară dreptului său subiectiv patrimonial pe care îl are împotriva debitorului, poate recurge la 

mijloacele pe care legea i le pune la dispoziţie, pentru a-1 sili la executare; în acest caz debitorul va 

cere executarea silită. Executarea silită se face tot în natură, prin obligarea debitorului să execute 

în mod efectiv şi real însuşi obiectul obligaţiei, deoarece numai în acest fel, creditorul primeşte 

exact prestaţia care va duce la satisfacerea dreptului său de creanţă. Putem spune că şi atunci când 

se cere executarea silită în natură a obligaţiei se face tot o plată - creditorul obţine exact obiectul 

obligaţiei -, dar această plată nu se execută de bună-voie. Este o plată silită. 

Numai când executarea în natură a obligaţiei nu mai este posibilă se trece la executarea ei prin 

echivalent, adică prin acordarea de despăgubiri creditorului pentru prejudiciul pe care îl încearcă 
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datorită neexecutării în natură a obligaţiei. 

O asemenea executare silită nu poate fi cerută în cazul obligaţilor care presupun în mod 

necesar o participare strict personală din partea debitorului - nimeni nu poate fi silit să execute un 

fapt strict personal, deoarece aceasta ar constitui o restrângere a libertăţii sale personale. 

Executarea obligaţiei de a da 

 l. Dacă obligaţia de a da are drept obiect o sumă de bani, executarea ei în natură este 

întotdeauna posibilă. 

l. Dacă obligaţia de a da are ca obiect un bun individual determinat, debitorul, are, din punct 

de vedere juridic, două obligaţii principale 

a)obligaţia de a transfera sau de a constitui dreptul de proprietate sau un alt drept real asupra 

bunului respectiv - se face în temeiul acordului de voinţă al părţilor la data realizării acestui acord. 

Această obligaţie se poate executa întotdeauna în natură. 

b)obligaţia de predare a lucrului - implică o activitate din partea debitorului şi este o obligaţie 

de a face ce include şi păstrarea bunului până la predare. 

Executarea în natură pe cale silită va fi cu putinţă câtă vreme, bunul se găseşte la debitor. Dacă 

însă debitorul nesocoteşte obligaţia de păstrare a bunului, până la predare şi îl distruge sau ascunde, 

executarea în natură, chiar pe cale silită a obligaţiei devine imposibilă, urmând a se trece la 

executarea prin echivalent. Dacă debitorul înstrăinează bunul către un terţ, creditorul va putea intenta 

acţiune în revendicare împotriva terţului. 

3. Când obiectul obligaţiei de a da constituie un bun de gen, dreptul de proprietate se va 

transmite numai la momentul individualizării bunului. 

Executarea obligaţiilor de a face şi de a nu face 

De regulă aceste obligaţii pot fi executate în natură pe cale silită. 

Executarea indirectă a obligaţiilor 

Executarea indirectă a obligaţiilor constituie dreptul creditorului de a pretinde şi a obţine de la 

debitor echivalentul prejudiciului pe care 1-a suferit, ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere 

sau necorespunzătoare a obligaţiei asumate. 

Este motivul pentru care uneori se vorbeşte despre executarea indirectă a obligaţiilor ca fiind o 

executare prin echivalent. 

Există unele situaţii în care executarea în natură a obligaţiilor nu mai poate fi obţinută, astfel 

că obligarea debitorului la plata despăgubirilor prezintă un interes deosebit pentru creditor. Acestea 

sunt următoarele: 

l .în cazul obligaţiei de a face, când obligaţia asumată este intuitu personae sau obligaţia trebuia 

executată într-un termen considerat esenţial de către creditor, pe care debitorul 1-a lăsat să treacă fără 

să execute; 

2.în cazul obligaţiilor de a nu face, dacă debitorul nu-şi respectă această obligaţie. 

Despăgubirile (daunele-interese) sunt de două feluri: moratorii şi compensatorii. 

Despăgubirile moratorii reprezintă echivalentul prejudiciului pe care creditorul îl suferă ca 

urmare a executării cu întârziere a obligaţiei. 

Despăgubirile compensatorii reprezintă echivalentul prejudiciului suferit de creditor pentru 

neexecutarea totală sau parţială a obligaţiei. 

Se pot formula unele rezerve faţă de această clasificare. Astfel, pe de o parte, şi daunele 

moratorii au un caracter compensatoriu - (ele compensează prejudiciul suferit de creditor pentru 

executarea obligaţiei cu întârziere), iar, pe de altă parte, executarea cu întârziere poate fi privită ca o 

executarea necorespunzătoare. 
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Totuşi, clasificarea este utilă, deoarece despăgubirile moratorii se pot cumula cu 

executarea în natură a obligaţiei, pe când de regulă, cele compensatorii nu pot fi cumulate cu 

această executare, ele având tocmai menirea de a o înlocui. 

Condiţiile acordării de despăgubiri: 

l . Prejudiciul 

In măsura în care nu există prejudiciu, acţiunea creditorului prin care pretinde plata 

despăgubirilor urmează a fi respinsă ca fiind lipsită de interes. Prejudiciul este urmarea faptei ilicite 

a debitorului, care constă tocmai în neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei 

asumate. 

Între această faptă a debitorului şi prejudiciul suferit de creditor trebuie să existe un raport 

de cauzalitate. 

2. Vinovăţia (vina) debitorului 

Pentru a putea să se nască dreptul creditorului de a pretinde despăgubiri de la debitor este 

necesar să mai fie îndeplinită o condiţie, şi anume neexecutarea, executarea cu întârziere sau 

necorespunzătoare a obligaţiei să-i fie imputabilă, deci debitorul să fi avut o vină atunci când nu şi-a 

executat obligaţia sumată. 

Suntem în prezenţa laturii subiective a faptei debitorului, interesând deci atitudinea 

subiectivă pe care debitorul a avut-o faţă de faptă şi urmările acesteia. 

3. Punerea debitorului în întârziere 

Pentru a se putea acorda daune interese creditorului trebuie îndeplinită o altă condiţie, şi 

anume, debitorul să fie pus în întârziere cu privire la executarea obligaţiei sale. 

Punerea în întârziere constă într-o manifestare de voinţă din partea creditorului, prin care el 

pretinde executarea obligaţiei de către creditor. 

 

3. Convenţii cu privire la răspundere 

Condiţiile examinate mai sus sunt necesare şi suficiente pentru angajarea răspunderii civile 

contractuale. Totuşi, acestea ar putea fi modificate prin convenţia părţilor. 

Convenţia părţilor cu privire la răspunderea debitorului trebuie să intervină înainte de 

ocazionarea prejudiciului pentru creditor; prin ea se poate agrava, înlătura sau restrânge 

răspunderea debitorului. 

In literatura de specialitate se disting: 

a)Convenţii care exonerează de răspundere. Asemenea convenţii pot fi încheiate de părţile 

contractante, în măsura în care părţile convin asupra exonerării în întregime a debitorului de 

răspundere, creditorul nu va mai putea pretinde daune-interese. 

Ele sînt permise numai pentru ipotezele în care vina debitorului îmbracă forma neglijenţei sau 

imprudenţei. Astfel de convenţii sînt nule atunci cînd vina debitorului îmbracă forma intenţiei 

(dolului). 

b)Convenţiile prin care se limitează răspunderea. Acestea restrîng întinderea reparaţiunii 

datorate. Ca şi cele din prima categorie ele îşi vor produce efecte numai în cazul cînd vina 

debitorului constă în neglijenţa sau imprudenţa sa, nu şi în intenţia de a păgubi. 

c)Convenţii care agravează răspunderea. Debitorul poate să-şi asume obligaţia de a răspunde 

chiar şi în ipoteza în care neexecutarea sau executarea necorespunzătoare se datorează cazului fortuit 

sau cazului de forţă majoră. Practic, el se angajează la a răspunde cînd legea îl exonerează. O 

asemenea convenţie trebuie să fie neîndoielnică, nefiind însă necesară folosirea unor termeni 

speciali. 
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4. Evaluarea despăgubirilor 

Stabilirea despăgubirilor se face în următoarele moduri: 

a)Pe cale judecătorească (evaluare judiciară)  

Principii: 

- Prejudiciul suferit de creditor datorită neexecutării, executării cu întârziere sau 

necorespunzătoare a obligaţiei trebuie să cuprindă pierderea efectiv suferită şi câştigul pe care 

creditorul nu 1-a putut realiza 

- Debitorul va fi ţinut să repare numai prejudiciul previzibil la momentul încheierii 

contractului 

- Este reparabil numai prejudiciul direct, care se găseşte în legătură cauzală cu faptul care a 

generat neexecutarea contractului. Nu sunt supuse reparării prejudiciule indirecte. 

b)Prin lege (evaluare legală) 

Aceasta înseamnă că evaluarea daunelor-interese se face de lege. Evaluarea legală există în 

privinţa prejudiciului suferit de creditor în cazul neexecutării unei obligaţii care are ca obiect o sumă 

de bani. 

c)Prin convenţia părţilor (evaluare convenţională) 

Un alt mod de evaluare a despăgubirilor este evaluarea făcută prin convenţia părţilor. 

Cu privire la acest mod de evaluare trebuie să distingem: 

A)Părţile pot conveni asupra cuantumului despăgubirilor datorate de debitor, după ce s-a produs 

încălcarea obligaţiei contractuale asumate, deci după producerea prejudiciului. De exemplu, 

cumpărătorul nu ridică bunurile vândute la termenul prevăzut în contract, astfel că vânzătorul face 

anumite cheltuieli cu privire la conservarea lor. Părţile pot conveni cu privire la cuantumul 

despăgubirilor care acoperă aceste cheltuieli. 

B)Părţile pot stabili în cuprinsul contractului sau printr-o convenţie separată, ulterioară 

încheierii acestuia, dar înainte de producerea prejudiciului, cuantumul daunelor interese datorate de 

debitor ca urmare a neexecutării, executării cu întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiei sale şi 

care au menirea să acopere tocmai prejudiciul încercat de creditor. Deci părţile determină, prin 

acordul lor de voinţă, întinderea prejudiciului şi cuantumul daunelor care-1 vor acoperi, înainte ca 

acesta să se fi produs, în acest din urmă caz părţile au prevăzut o clauză penală. 

In sensul clasic, clauza penală este acea convenţie accesorie prin care părţile determină 

anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutării, executării cu 

întârziere sau necorespunzătoare a obligaţiei de către debitorul său. 

 

5. Transmiterea obligaţiilor 

Raportul juridic obligaţional care se stabileşte între creditor şi debitor are un conţinut 

economic. El cuprinde dreptul de creanţă ce aparţine creditorului şi datoria (obligaţia corelativă) ce 

aparţine debitorului. 

Creanţa constituie un element activ al patrimoniului creditorului, iar datoria (obligaţia) 

constituie un element pasiv al patrimoniului debitorului. 

Dreptul modern cunoaşte transmisiunea cu titlu particular a elementelor raportului juridic 

obligaţional: creanţa şi datoria. 

Să presupunem că un creditor are o creanţă care trebuie să fie onorată la un anumit termen, 

între timp, el doreşte să-şi valorifice această creanţă şi găseşte o altă persoană care este în măsură să 

aştepte împlinirea termenului. Creditorul vinde creanţa sa acestei persoane. El a făcut o 
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transmisiune de creanţă. 

La rândul lui, şi debitorul ar putea fi interesat să transmită datoria sa către o altă persoană. 

Am putea defini transmisiunea obligaţiei prin acte între vii ,ca fiind acea operaţie juridică în 

temeiul căreia, prin voinţa părţilor sau în puterea legii, latura activă sau latura pasivă a raportului 

juridic obligaţional trece de la părţi la o altă persoană. 

În dreptul civil al Republicii Moldova transmiterea obligaţiilor se realizează prin 

intermediul cesiunii de creanţă (art.209-212 Cod civil) şi a cesiunii de datorie (art.213 Cod civil). 

Cesiunea de creanţă este o convenţie prin care un creditor transmite o creanţă aşa unei alte 

persoane. 

Creditorul care transmite creanţa se numeşte cedent; persoana către care se transmite creanţa, 

care o dobândeşte prin cesiune se numeşte cesionar; debitorul creanţei transmise (cedate) se numeşte 

debitor cedat. Aşadar, părţile convenţiei care are ca obiect cesiunea unei creanţe sunt cedentul şi 

cesionarul. Prin această convenţie se transmite creanţa pe care cedentul o are faţă de debitorul cedat. 

Prin efectul cesiunii, noul creditor al debitorului cedat va fi cesionarul. 

Cesiunea de creanţă fiind o convenţie, un contract, ea trebuie să îndeplinească toate condiţiile 

de validitate ale contractului. 

în principiu, orice creanţă poate forma obiectul unei cesiuni, nu numai aceea care are drept 

obiect o sumă de bani. Există însă şi categorii de creanţe incesibile.  

 

 

 

TEMA 4. MODURILE DE STINGERE A OBLIGAŢIILOR 

 

1. Consideraţiuni generale privind modurile de stingere a obligaţiilor 

2. Garanţiile – ca mod de stingere a obligaţiilor  

 

  1. Consideraţiuni generale privind modurile de stingere a obligaţiilor 

Art.228 din Codul civil stabileşte temeiurile stingerii obligaţiilor. Astfel, potrivit 

articolului enunţat mai sus obligaţiile se sting în întregime sau în parte: 

l .prin executare 

2.prin compensaţie 

3 .prin întrunirea calităţii de debitor şi de creditor într-o singură persoană 

4.prin învoiala părţilor 

5.prin anularea sau modificarea actului de planificare 

6.prin imposibilitatea de executare, pentru care debitorul nu răspunde 

7.în legătură cu moartea debitorului sau creditorului, dacă obligaţia trebuie să fie executată 

personal de debitor sau era destinată personal creditorului 

Este de la sine înţeles că stingerea obligaţiei prin executare nu ridică probleme deosebite. Prin 

urmare, la acest capitol nu avem comentarii. 

In privinţa domeniului de aplicare a compensaţiei precizăm că ea este un mod de stingere a 

oricăror obligaţii, independent de izvorul lor. Totuşi, Codul civil prevede expres când nu operează 

compensaţia: 

a)când termenul de prescripţie a creanţei a expirat 

b)când se cere repararea daunei cauzate prin vătămarea sănătăţii sau prin cauzarea morţii 

c)cu privire la întreţinerea pe viaţă. 
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Compensaţia stinge creanţele reciproce întocmai ca şi executarea obligaţiei. 

Cât priveşte întrunirea calităţii de debitor şi creditor într-o singură persoană, aceasta poartă 

denumirea de confuziune. Aceasta operează atunci cînd în cadrul aceluiaşi raport juridic obligaţional, 

un singur subiect de drept deţine două calităţi incompatibile între ele: calitatea de debitor şi cea de 

creditor. Spre exemplu, creditorul moşteneşte pe debitor sau invers. Confuziunea se poate aplica 

tuturor obligaţiilor independent de izvorul lor. 

Obligaţiile se mai pot stinge şi prin învoiala părţilor. Acest mod de stingere a obligaţiilor este 

reglementat de art.234 Cod civil. Potrivit articolului enunţat mai sus, părţile pot înlocui o obligaţie 

prin altă obligaţie. 

Cît priveşte stingerea obligaţiilor prin anularea sau modificarea actului de planificare, întrucât 

această modalitate priveşte domeniul trecutului, nu avem nici un comentariu. 

Obligaţiile se sting şi prin imposibilitatea de a le executa. Această imposibilitate poate privi 

obligaţiile de a da un bun individual determinat, de a face şi de a nu face, nu şi obligaţia de a da 

bunuri de gen, căci în principiu procurarea lor este întotdeauna posibilă. 

În sfârşit, ultima modalitate de stingere a obligaţiilor o constituie moartea cetăţeanului sau 

lichidarea persoanei juridice. Cât priveşte stingerea obligaţiei prin moartea debitorului sau 

creditorului, aceasta va avea loc, dacă executarea este imposibilă fără participarea lui personală sau 

dacă executarea îi este destinată personal. 

1. Garanţiile – ca mod de stingere a obligaţiilor  

Raţiunea finală a existenţei oricărei obligaţii este executarea ei. Garantarea obligaţiei constituie 

o măsură de asigurare a acestei executări. 

Creditorul este interesat să fie asigurat împotriva riscului insolvabilităţii debitorului, 

insolvabilitate care este determinată de împrejurarea că pasivul - adică totalul datoriilor ce revin 

debitorului - depăşeşte activul - adică totalul drepturilor acestuia. 

Garanţiile pot fi definite ca fiind acele mijloace juridice care, dincolo de limitele 

dreptului de gaj şi în plus faţă de acest drept, conferă creditorului garantat anumite prerogative 

suplimentare, constând, de regulă, fie într-o prioritate faţă de ceilalţi creditori, fie în posibilitatea ca, 

în caz de neexecutare din partea debitorului, să urmărească pe o altă persoană, care s-a angajat să 

execute ea obligaţia ce revenea debitorului. 

Potrivit art.165 Cod civil executarea obligaţiilor poate fi garantată prin stabilirea unei clauze 

penale, gaj, fidejusiune, arvună şi garanţie. 

l . Clauza penală a fost comentată mai sus 

2. Gajul 

Potrivit art.168 Cod civil, în virtutea gajului, creditorul are dreptul, în cazul în care debitorul 

nu execută obligaţia garantată prin gaj, să i se satisfacă revendicarea, cu preferinţă faţă de ceilalţi 

creditori, inclusiv statul, din valoarea bunurilor sau a drepturilor patrimoniale date în gaj. (mai 

departe vezi Legea) 

3. Fidejusiunea sau cauţiunea este un contract prin care o persoană numită fidejusor se 

obligă faţă de creditorul altei persoane să execute obligaţia celui pentru care garantează, dacă acesta 

nu o va executa. 

Contractul de fidejusiune este un contract accesoriu, consensual, unilateral şi cu titlu gratuit. 

a)Este accesoriu faţă de obligaţia principală pe care o are debitorul faţă de creditor. Din acest 

caracter decurg o serie de consecinţe şi anume: 

- fidejusiunea va urma soarta obligaţiei principale, cât priveşte cauzele de validitate şi cele de 

stingere; 
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- fidejusiunea nu poate întrece ca întindere datoria debitorului şi nici nu poate fi făcută în 

condiţii mai oneroase; 

- fidejusiunea nedeterminată a unei obligaţii principale se întinde şi la toate accesoriile acelei 

obligaţii. 

b) Contractul de fidejusiune este consensual, în sensul că simplul acord de voinţă al părţilor 

este suficient pentru încheierea sa valabilă. Forma scrisă este necesară pentru validitatea 

acestuia. In toate cazurile însă fidejusiunea trebuie să fie expresă. Totodată ea nu poate să fie extinsă 

peste limitele în care s-a contractat. 

c) Este un contract unilateral, în sensul că dă naştere la o singură obligaţie, cea a 

fidejusorului faţă de creditor, cu privire la garantarea obligaţiei debitorului. 

d) Este un contract cu titlu gratuit, deoarece fidejusorul nu urmăreşte să obţină, de la creditorul 

cu care a încheiat convenţia, o contraprestaţie. 

Prin fidejusiune poate fi garantată orice obligaţie. Pot fi garantate atît obligaţiile existente, 

cît şi obligaţiile viitoare sau chiar numai cele eventuale. 

Instituirea fidejusiunii produce efecte, care pot fi privite din două puncte de vedere: 

a)al raporturilor dintre creditor şi fidejusor. Aceste raporturi îşi au izvorul în contractul de 

fidejusiune încheiat de cele două părţi, în cazul neexecutării obligaţiei, debitorul şi fidejusorul 

răspund solidar şi în aceiaşi măsură, dacă contractul de fidejusiune nu prevede altfel. 

b) al raporturilor dintre fidejusori. Dacă sînt mai mulţi co-fidejusori obligate faţă de un 

creditor, aceştia vor fi obligaţi solidar, dacă contractul de fidejusiune nu prevede altfel. 

Potrivit art.186 Cod civil, fidejusiunea încetează odată cu încetarea obligaţiei garantate prin 

aceasta. Fidejusiunea poate înceta, dacă creditorul în curs de 3 luni de la împlinirea termenului 

de executare a obligaţiei nu va intenta o acţiune fidej uşorului. Totodată, fidejusiunea mai încetează, 

la expirarea unui an din ziua încheierii contractului de fidejusiune, dacă termenul de executare a 

obligaţiei nu este arătat sau dacă executarea poate fi cerută în orice moment. 

4. Arvuna. Potrivit art.187 Cod civil, arvuna este o sumă de bani, plătită de una din părţile 

contractante celeilalte, în contul plăţilor datorate, potrivit contractului pentru a confirma 

încheierea acestuia şi a-i garanta executarea. Contractul de arvună se încheie în formă scrisă, în caz 

de neexecutare a contractului, din vina părţii care a dat arvuna, aceasta rămâne celeilalte părţi. 

Dacă neexecutarea contractului s-a produs din vina părţii care a primit arvuna, atunci aceasta din 

urmă este obligată să-i restituie dublul arvunei. 

In acelaşi timp, partea responsabilă de neexecutarea contractului va fi obligată să repare 

daunele cauzate celeilalte părţi, care n-au fost acoperite prin plata arvunei, dacă contractul nu prevede 

altfel. 

Din definiţie rezultă că acesta este un act juridic şi anume de formaţie bilaterală. La modul 

cel mai general, orice acord de voinţă asupra unui obiect care prezintă un interes juridic este o 

convenţie sau un contract, singurele acorduri de voinţă care nu pot fi considerate convenţii 

fiind considerate acelea care nu produc nici un efect juridic. Prin urmare, în viaţa socială există 

şi acorduri de voinţă care nu generează un raport juridic de obligaţie pentru că cei interesaţi n-

au avut intenţia să stabilească un astfel de raport susceptibil de executare silită. Dar se 

consideră a fi un contract (ex. contractul de vânzare-cumpărare) acel acord de voinţă a două sau 

mai multe persoane, privind transmiterea proprietăţii unui lucru în schimbul unui preţ, acord din 

care se nasc o serie de obligaţii generale şi specifice între părţile contractante. 

Aşa dar, voinţa juridică ce stă la baza contractului trebuie să se circumscrie în necesitatea de 

ordin juridic pe care o configurează textele legale 
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Atunci când vorbim de o latură a relaţiilor sociale alcătuită din relaţiile juridice, abordăm 

problema voinţei juridice - voinţă generatoare de efecte juridice - avînd în vedere nu numai legile 

obiective ale societăţii şi condiţiile sale materiale de existenţă ca elemente decisive pentru 

determinarea comportamentului social al oamenilor, dar în acelaşi timp, avem în vedere şi 

existenţa unei anumite necesităţi de ordin juridic, formată din totalitatea normelor imperative şi a unor 

principii de drept, precum şi din complexul relaţiilor care formează ceea ce numim ordinea de drept. 

Ca act juridic bilateral contractul încorporează acordul a cel puţin două voinţe 

manifestate cu intenţia de a produce efecte juridice, de aceea chiar şi contractele unilaterale sînt 

întotdeauna bilaterale. Prin urmare, contractul unilateral fiind întotdeauna un act juridic bilateral 

încorporează cel puţin două voinţe, voinţa de a se obliga a celui ce se angajează juridic să 

săvârşească o prestaţie şi voinţa concordate a altei părţi de a accepta angajamentul, în calitate de 

beneficiar al acordului de voinţă. 

Noţiunea de contract nu poate fi redusă la acordul de voinţă al părţilor, pentru că acesta nu 

este echivalentul contractului însăşi. Cu alte cuvinte, din punct de vedere structural, noţiunea de 

contract este acoperită prin existenţa şi legătura indisolubilă dintre mai multe elemente în cadrul 

cărora acordul de voinţă are un rol determinant, deosebindu-1 astfel de alte acte juridice. 

 

 

TEMA 5. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTRACTULUI CIVIL 

 

1. Noţiuni generale 

2. Principiul libertăţii contractuale 

3. Clasificarea contractelor 

4. Încheierea contractelor  

5. Oferta de a contracta 

6. Acceptarea ofertei 

7. Momentul şi locul încheierii contractului 

8. Locul încheierii contractului şi importanţa acestuia 

9. Efectele contractului 

10. Interpretarea contractului 

 

1. Noţiuni generale 

Contractul este unul din cele mai importante izvoare ale obligaţiilor. Prin intermediul lui se 

asigură formă juridică şi eficienţă celor mai variate legături între oameni, de la cele mai simple 

până la cele mai complexe. S-ar putea spune că întreaga viaţă şi activitate a oamenilor, nu ar putea fi 

concepută în afara acestei instituţii. Contractul este una din cele mai importante instituţii ale 

dreptului civil., ramură de drept despre care s-a spus că este expresia condiţiilor unei societăţi bazate 

pe producţia de mărfuri, unei societăţi în care produsele sunt destinate atât consumului, cât şi 

schimbului. 

Ca instituţie de drept civil, contractul a cunoscut o evoluţie paralelă cu aceea a dreptului de 

proprietate.  

Concluzie: contractul este o categorie juridică indispensabilă vieţii economico-sociale. Practic, 

acesta îşi găseşte manifestarea în fiecare moment şi latură a vieţii omului, asigurându-i satisfacerea 

celor mai diverse trebuinţe şi mijlocindu-i integrarea în viaţa economico-socială. 
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2. Principiul libertăţii contractuale 

Contractul a cunoscut o evoluţie determinată de schimbările care au avut loc în viaţa socială 

şi economică, implicit în sistemul reglementărilor juridice. Această evoluţie este strâns legată de 

evoluţia proprietăţii şi de modul în care statul şi-a manifestat rolul în definirea regulilor generale, 

considerate esenţiale pentru viaţa economică. Evoluţia conceptelor filozofice şi juridice au influenţat 

de asemenea evoluţia şi conţinutul acestei instituţii juridice civile. 

Principalele direcţii în care s-a manifestat această înfrângere: 

l. Dezvoltata domeniului contractelor de adeziune în dauna contractelor tradiţionale. In locul 

tratativelor amănunţite, uneori îndelungate pe care le comporta contractul tradiţional, asistăm la 

un nou sistem de încheiere a contractelor: o parte propune celeilalte, în bloc, cu ansamblu de 

clauze, pe care partea care doreşte să încheie contractul nu le poate modifica. Ea are doar obţiunea 

între a spune da sau nu. 

2.Intervenţia din ce în ce mai accentuată, prin norme imperative, a statului în domeniul 

contractual. Aceasta intervenţie se traduce în ceea ce literatura juridică a denumit „dirijismul 

contractual". 

Manifestările dirijismului: 

a)O primă manifestare o constituie lărgirea noţiunii de ordine publică, îmbogăţită cu laturi 

noi, ţinând de intervenţia statului în economie şi în viaţa socială. Astăzi noţiunea de ordine publică s-

a îmbogăţit cu aspecte economice - ordinea publică economică. Această latură a ordinii publice 

se manifestă, cu deosebire, în diferitele sisteme de conducere şi dirijare a economiei: politica 

monetară şi a preţurilor, naţionalizarea unor sectoare economice, politica de creditare, diferitele 

planuri economice. 

b)Predeterminarea prin lege a clauzelor ce urmează a fi cuprinse în unele contracte ceea ce 

îngustează sfera convenţiei părţilor. 

c)Dirijismul contractual, se manifestă prin apariţia unor aşa-numite „contracte forţate", a căror 

încheiere este obligatorie. Este cazul obligativităţii de încheiere a contractelor, ce revine unor 

întreprinderi, ce deţin monopolul unor prestaţiei (ex. contractul de închiriere a locuinţelor) 

d)în strânsă legătură cu concepţia intervenţiei statului în domeniul contractual, observăm 

tendinţa de a se aduce restrângeri forţei obligatorii a contractului fie prin aceea că uneori se permite 

neexecutarea sa, fie prin aceea că se permite o executare în alţi termeni decât cei stabiliţi iniţial de 

către părţi (ex. condiţiile de război, ori de recesiune economică au determinat adoptarea unor legi de 

exonerare a debitorilor de obligaţia de executare a contractelor). 

 

3. Clasificarea contractelor 

Categoria juridică cuprinsă sub denumirea de contract are o sferă foarte bogată, în teoria şi 

practica dreptului a fost determinată categoria juridică a contractului ca izvor de obligaţii civile. 

Clasificarea contractelor ne dă posibilitatea să înţelegem că toate contractele speciale se încadrează în 

diferite tipuri, ale căror caracteristici pot fi exprimate succint, dar cuprinzător, în însăşi denumirile 

date acestor titluri. 

Deoarece între conţinutul general al contractului şi diferite specii a contractelor există multe 

deosebiri se impune o grupare a acestora după anumite criterii generale. Această operaţiune de 

grupare ne permite stabilirea regimului juridic aplicabil speciilor de contracte grupate în tipuri de 

contracte ale căror caracteristici pot fi cuprinse în însăşi denumirile date. 

Fiecare dintre clasificări prezintă însemnătate pentru stabilirea regimului juridic aplicabil 

anumitor specii de contracte. 
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I. Clasificarea contractelor după modul de formare. 

a)contractele consensuale  

b)contractele solemne  

c)contractele reale 

înţelegem prin contracte consensuale acele contracte care se încheie prin simplul acord al 

părţilor, simpla lor manifestare de voinţă neînsoţită de nici un fel de formă, fiind suficientă pentru 

formarea valabilă a contractului. 

Sânt solemne sau formale contractele pentru a căror încheiere valabilă este necesară 

manifestarea de voinţă într-o anumită formă cerută de lege, respectiv forma scrisă sau un înscris 

autentic (ex. testamentul trebuie întocmit în formă scrisă), înscrisul notarial este cerut în cazul 

contractelor solemne nu pentru proba contractului ci pentru validitatea însuşi a lui. 

Nerespectarea formei solemne atrage nulitatea absolută a contractului. 

Contractele reale se caracterizează prin aceea că pentru formarea lor nu este suficientă simpla 

manifestare a voinţei părţilor, ci trebuie să aibă loc şi remiterea materială a lucrului. Sânt considerate 

astfel de contracte: împrumut, depozitul, gajul şi contractul de transport de mărfuri. 

Contractele reale se consideră perfectate numai din momentul predării lucrului. Orice 

înţelegere anterioară predării, are valoarea numai unei simple promisiuni de a contracta (cu 

caracter unilateral sau bilateral), în baza căreia promitentul se obligă la încheierea ulterioară a 

contractului atunci cînd se va realiza şi remiterea efectivă a lucrului. 

II. Clasificarea contractelor potrivit conţinutului lor 

a)contracte sinalagmatice (bilaterale) 

b)contracte unilaterale 

c)contracte sinalagmatice imperfecte 

Contractele sinalagmatice se caracterizează prin reciprocitatea obligaţiilor ce revin părţilor. 

Ele generează obligaţii pentru ambele părţi şi aceste obligaţii sînt interdependente (ex. vânzarea 

cumpărarea, închirierea, transportul). Deci, fiecare dintre părţile contractului sinalagmatic are 

concomitent, atât calitatea de creditor, cît şi pe cea de debitor. 

Contractele unilaterale sunt acele contracte care dau naştere la obligaţii în sarcina numai a 

uneia din părţi, cealaltă având numai calitatea de creditor. Deci în contractele unilaterale una sau 

mai multe persoane se obligă către una sau mai multe persoane, fără ca acestea din urmă să se 

oblige la rândul lor. Nu trebuie să se confunde contractul unilateral cu actul juridic unilateral. Când 

vorbim despre contracte unilaterale avem în vedere numai faptul că obligaţia sau obligaţiile 

contractuale cad în sarcina numai a uneia din părţile contractante. Actele juridice unilaterale nu sunt 

contracte, întrucât caracteristica lor esenţială o constituie faptul că nu sunt rodul unui acord de 

voinţe, ci sunt rezultatul manifestării unilaterale a unei singure voinţe. Din categoria contractelor 

unilaterale menţionăm contractul de împrumut, depozit gratuit, gajul. 

Sânt considerate sinalagmatice imperfecte acele contracte, concepute iniţial drept contracte 

unilaterale, când pe parcursul existenţei lor se naşte o obligaţie şi în sarcina creditorului faţă de 

debitorul contractual. De exemplu, dacă depozitarul în cadru unui depozit cu titlu gratuit, face anumite 

cheltuieli de conservare a bunului depozitat, deponentul va fi obligat să-i restituie aceste cheltuieli, 

depozitarul având dreptul să refuze restituirea bunului, până ce cheltuielile vor fi fost acoperite. 

III. Clasificarea contractelor după scopul urmărit de părţi 

a)contracte cu titlu oneros b)contracte cu titlu gratuit 

Contract cu titlu oneros este acel contract în care fiecare parte voieşte a-şi procura un avantaj. 

Contractul gratuit sau de binefacere este acela în care una din părţi voieşte a procura, fără 
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echivalent un avantaj celeilalte. 

Subclasificarea contractelor cu titlu oneros 

a)comutative 

b)aleatorii 

Se numeşte comutativ acel contract în care existenţa şi întinderea prestaţiilor datorate de către 

părţi sunt certe şi pot fi apreciate chiar la momentul încheierii contractului, ele nedepinzând în nici o 

măsură de hazard. 

Contractul este aleatoriu în cazul în care existenţa sau întinderea prestaţiilor părţilor sau numai 

ale uneia dintre ele depinde de un eveniment incert. Aşa dar ia încheierea contractului nu se poate 

calcula întinderea prestaţiilor, nu se poate şti cuantumul câştigului ori al pierderii şi uneori nu se 

poate şti nici măcar dacă va exista sau nu câştig ori pierdere, întinderea ambelor sau cel puţin a 

uneia din prestaţii depinde de hazard. 

Subclasificarea contractelor cu titlu gratuit 

a)contracte dezinteresate 

b)liberalităţi 

Dezinteresate - prin care se urmăreşte a se face un serviciu cuiva, fără a se micşora nici un 

patrimoniu. Ex. mandatul gratuit, împrumutul fără dobândă, fidejusiunea 

Liberalităţile contracte prin care o valoare trece dintr-un patrimoniu în altul fără a se 

urmări un contra-echivalat (donaţia). 

IV. Clasificarea contractelor după efectele produse 

I.  

a)contractele constitutive de drepturi reale 

b)contracte generatoare de drepturi de creanţă. 

Contractele constitutive de drepturi reale - prin ele se constituie sau se transferă un drept 

real: dreptul de proprietate, dreptul de uzufruct, dreptul de uz, ori dreptul de superficie. 

Contracte generatoare de drepturi de creanţă — dau naştere numai unor drepturi de 

creanţă - raporturi de obligaţie. 

II. 

a)contracte constitutive sau translative de drepturi 

b)contracte declarative de drepturi 

Contracte constitutive sau translative de drepturi - se caracterizează prin aceea că produc 

efecte din momentul încheierii lor în viitor, întrucât creează între părţi o situaţie juridică nouă, 

necunoscută anterior. Majoritatea contractelor sînt constitutive. 

Contracte declarative de drepturi - se caracterizează prin aceea că recunosc, consfinţesc 

între părţi situaţii juridice preexistente. Ele au nu numai efect pentru viitor, dar şi efecte 

retroactive, deci anterioare încheierii lor.(contractul de împărţeală prin care se pune capăt unei 

coproprietăţi sau indiviziuni şi care este considerat că produce efecte nu din momentul încheierii 

sale ci încă anterior din momentul în care a luat naştere coproprietatea sau indiviziunea) 

V. Clasificarea contractelor după modul (durata) de executare 

a)contracte cu executare imediată  

b)contracte cu executare succesivă 

Spre deosebire de contractele cu executare imediată, a căror executare se produce într-un 

singur moment, contractele cu executare succesivă se execută treptat, în timp (contractul de 

locaţiune, contractul de asigurare). 

VI. Clasificarea contractelor după cum sunt sau nu nominalizate în legislaţia civilă 
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        a)contracte numite 

b)contracte nenumite 

Sânt numite acele contracte, care corespund unei operaţiuni juridice determinate şi care sunt 

nominalizate în legislaţia civilă - fie în codul civil fie în alte legi civile. 

Sânt nenumite acele contracte care nu sunt nominalizate ca figuri juridice distincte în 

legislaţie. 

In virtutea libertăţii de voinţă, părţile vor găsi variate feluri de contracte pentru a îmbrăca 

operaţiile pe care le săvârşesc, fără a fi ţinute să se adapteze neapărat la vre-unul dintre tipurile de 

contracte numite. 

VII. Clasificarea contractelor după unele corelaţii existente între ele 

       a)principale 

b)accesorii 

Se numesc principale acele contracte care au o existenţă de sinestătpătoare şi a căror soartă 

nu este legată de aceea a altor contracte încheiate de părţi. 

Contractele accesorii însoţesc unele contracte principale de a căror soartă depind, 

(contractul de gaj, ipotecă) 

VIII. Altă clasificare 

a)contracte negociate  

b)contracte de adeziune  

c)contracte obligatorii 

Contractele negociate sunt cele pe care le putem denumi tradiţionale şi în cadrul cărora 

părţile discută, negociază toate clauzele sale, fără ca din exteriorul voinţei lor să lise impună ceva. 

In cazul încheierii lor va putea exista o perioadă precontractuală. In care au lor negocierile sau 

discuţiile între părţi. 

Contractele de adeziune sunt contractele redactate în întregime sau aproape în întregime 

numai de una din părţile contractante. Celălalt contractant nu poate practic să modifice aceste clauze. 

Ele poate să le accepte sau să nu le accepte. (Contractul de transport pe calea ferată) 

Contractele obligatorii - condiţiile încheierii lor sunt delimitate, impuse de lege (ex. 

asigurarea de răspundere civilă pentru proprietarii de autovehicule). 

4. Încheierea contractelor  

Prin încheierea contractului înţelegem realizarea acordului părţilor asupra clauzelor 

contractuale. Acest acord de voinţă se realizează prin întâlnirea, a unei ofere de a contracta, cu 

acceptarea acesteia. 

Încheierea unui contract este o operaţiune juridică ce presupune existenţa voinţei interne a 

părţilor, precum şi exteriorizarea ei. 

Prin intermediul contractului, oamenii urmăresc rezolvarea unor probleme de ordin practic 

şi deci sunt interesaţi de ideea validităţii lui. 

Oferta de a contracta şi acceptarea ei reprezintă cele două laturi ale voinţe de a contracta. 

Mecanismul prin care se realizează această unire a ofertei cu acceptarea reprezintă mecanismul însăşi 

a încheierii contractului. Contractele nu pot fi considerate încheiate decât dacă întâlnirea ofertei cu 

acceptarea se realizează cu îndeplinirea unor condiţii suplimentare: respectarea formei solemne ori 

remiterea materială a lucrului. 

Încheierea contractului şi condiţiile de validitate ale acestuia. 

Orice contract se încheie în ideea validităţii sale. Validitatea contractului presupune mai mult 

decât o simplă analiză a mecanismului de formare acordului de voinţă. Ea presupune examinarea 
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de sine-stătătoare a condiţiilor esenţiale pentru validicareatea convenţiei care sunt: capacitatea, 

consimţământul, obiectul şi cauza. 

Nu atât mecanismul întâlnirii ofertei cu acceptarea, cât conţinutul ofertei şi acceptării, care 

reunite, formează ceea ce numim acordul de voinţă. Voinţa juridică interesează prin două laturi 

esenţele: 

a)consimţământul - ca hotărâre de a te obliga juridiceşte şi ca manifestare a acestei 

hotărâri 

b)cauza sau scopul actului juridic 

Consimţământul nu poate fi examinat fără a se lua în considerare voinţa internă - element de 

ordin psihologic ce poate explica manifestarea exterioară de voinţă. Este aşa numita problemă a 

raportului dintre manifestarea de voinţă şi voinţa internă în actele juridice. 

În strânsă dependenţă de acest raport se află materia viciilor de voinţă, care exprimă într-o 

anumită formă, neconcordanţa dintre voinţa internă şi manifestarea acestei voinţe. 

Cauza şi scopul actului juridic vine să precizeze limitele care ţărmuiesc întinderea voinţei 

interne. 

Validitatea contractului va fi condiţionată de caracterul licit şi moral al cauzei sau scopului 

său. 

Pentru validitatea contractului nu este suficientă o voinţă juridică valabilă sub toate 

laturile sale, emanată de la o persoană capabilă: este necesar ca, în plus, contractul să aibă un obiect 

determinat, licit şi moral. 

Concluzie: încheierea contractelor poate fi analizată, atât sub aspectul formării 

mecanismului acordului de voinţă, cât şi sub aspectul formării valabile a acestui acord - adică din 

punctul de vedere al capacităţii părţilor, al conţinutului voinţei şi al valabilităţii obiectului. 

 

5. Oferta de a contracta 

Tratativele legate de încheierea contractului încep cu o propunere de a contracta făcută de către 

o persoană. Această propunere poartă denumirea de ofertă sau policitaţiune. Oferta de a contracta 

este precedată de publicitate, discuţii, negocieri, etc, toate acestea având a se concretiza până la urmă 

într-o ofertă valabilă din punct de vedere juridic. Facem această precizare, deoarece nu încape nici o 

îndoială că, dacă s-ar pune o problemă de răspundere în această fază precontractuală pentru 

ruperea tratativelor sau pentru publicitate ce induce în eroare partenerul etc. aceasta nu poate fi decât 

o răspundere delictuală. 

Oferta poate fi făcută în scris, verbal sau în mod tacit - dacă din tăcere se desprinde cu precizie 

o anumită atitudine ce poate avea anumite efecte juridice (staţionarea-unui taximetru la locul de 

parcare rezervat, reprezintă o ofertă de a încheia un contract de transport). 

Rezultă: nici o condiţie specială de formă nu se cere pentru valabilitatea ofertei. 

Oferta poate fi adresată unei persoane determinate, dar poate fi adresată unor persoane ne-

determinate - o ofertă adresată publicului. 

Oferta poate fi făcută cu termen sau fără termen - se precizează termenul în care trebuie să se 

realizeze acceptarea ei de către destinatar. 

Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească oferta 

Fiind o latură a consimţământului oferta trebuie să îndeplinească condiţiile generale ale 

acestuia care totuşi vor fi adaptate la specificul ofertei, care reprezintă începutul în formarea 

desăvârşită a consimţământului. 

a)oferta trebuie să fie o manifestare de voinţă reală, serioasă, conştientă, neviciată şi cu intenţia 
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de a angaja din punct de vedere juridic; 

b)oferta trebuie să fie fermă, ca prin acceptare să poată realiza încheierea contractului; 

c)oferta trebuie să fie neechivocă. Simpla expunere a unei mărfi în vitrină fără indicarea 

preţului nu poate fi considerată, ca fiind o ofertă de vânzare. 

d)oferta trebuie să fie precisă şi completă, cuprinzând toate elementele ce pot fi luate în 

considerare pentru încheierea contractului; caracterul complet şi precis face posibil ca simpla sa 

acceptare să realizeze perfectarea contractului. 

Forţa obligatorie a ofertei. Răspunderea pentru revocarea ofertei 

Problema forţei obligatorii a ofertei priveşte momentele anterioare acceptării ei; după ce a fost 

acceptată avem de a face cu un contract format, în privinţa căruia se vor aplica regulile privind 

puterea obligatorie a contractului. 

Forţa obligatorie a ofertei. Revocarea ofertei împiedică sau nu încheierea 

contractului. 

Se pune problema dacă acceptarea în termen a unei oferte, care a fost revocată de către ofertant 

mai poate sau nu să aibă drept efect încheierea contractului. Unii autori afirmă că deşi oferta a fost 

revocată, întrucât acceptarea s-a produs în termen, contractul va trebui să fie considerat încheiat. 

Drept urmare ofertantul va fi obligat să execute acest contract, în caz contrar fiindu-i angajată 

răspunderea pentru neexecutare. Această concepţie se bazează pe ideea că menţinerea ofertei până la 

expirarea termenului este obligatorie şi că deci revocarea ei anterioară expirării este fără efect. 

Pentru formarea consimţământului este necesar ca oferta şi acceptarea acesteia să coexiste. 

Dacă oferta a fost revocată, ea nu se va mai putea întîlni cu acceptarea, deci este greu de admis că 

s-a putut încheia contractul. Desigur că revocarea intempestivă a ofertei va atrage răspunderea 

ofertantului, însă de aici nu se poate trage concluzia, că în mod necesar contractul va trebui să fie 

încheiat. 

Deşi revocarea împiedică ca contractul să devină perfect, dacă ea însă ajunge la 

cunoştinţa celeilalte părţi după ce aceasta întreprinsese executarea lui, atunci cel ce revocă 

contractul răspunde de daune interese. 

Oferta şi antecontractul (promisiunea de a contracta) 

Oferta nu trebuie să fie confundată cu antecontractul (promisiunea de a contracta). Oferta 

este un act juridic de formaţie unilaterală. Antecontractul este un contract, deci un act juridic de 

formaţie bilaterală, având la bază un acord de voinţă. Ex. proprietarul unui lucru convine cu o 

altă persoană, obligându-se ca la un anumit preţ să-i vândă acel lucru, dacă acea persoană îşi va 

exprima voinţa de a-1 cumpăra - este un antecontract de vânzare, cuprinzând o obligaţie unilaterală, 

în sarcina proprietarului lucrului. 

Antecontractul nu devine caduc. Nerespectarea antecontractului atrage după sine 

responsabilitatea contractuală a debitorului promitent. 

6. Acceptarea ofertei 

Acceptarea este cea de a doua latură a consimţământului şi apare ca fiind un răspuns în care 

se manifestă acordul cu oferta primită. Acceptarea nu necesită condiţii speciale de formă; cu singura 

cerinţă de a exprima, neîndoielnic, voinţa de a încheia contractul, acceptarea poate fi făcută în scris 

sau verbal. 

Ea poate fi expresă, dar poate fi şi tacită, adică să rezulte, în mod cert, din anumite 

împrejurări, gesturi, sau atitudine ale acceptantului (ex. executarea de către acceptant a obiectului 

ofertei). 

Condiţiile pe care trebuie să le întrunească acceptarea ofertei 
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Pe lângă condiţiile generale de fond privind consimţământul, acceptarea trebuie să 

întrunească şi alte cerinţe: 

a)să concorde cu oferta, în sensul că trebuie să fie conformă acesteia. In caz contrar, dacă 

acceptarea depăşeşte, condiţionează ori limitează cuprinsul ofertei, se consideră că oferta a fost 

refuzată, iar acceptarea are valoarea unei contraoferte; 

b)să fie neîndoielnică; 

c)dacă oferta a fost adresată unei anumite persoane, numai această persoană o poate accepta; 

dacă este vorba de o ofertă adresată publicului, acceptarea poate proveni de la oricine doreşte să 

încheie contractul; 

d)acceptarea trebuie să intervină înainte ca oferta să fi devenit caducă ori să fi fost revocată. 

7. Momentul şi locul încheierii contractului 

Momentul încheierii contractului este acela în care acceptarea întâlneşte oferta şi deci este 

format consimţământul. 

Determinarea acestui moment urmează a se face în funcţie de trei ipoteze, după cum: 

l .ofertantul şi acceptantul se află unul în prezenţa celuilalt 

2.contractul se încheie prin telefon 

3.ofertantul şi acceptantul nu se află în acelaşi loc, iar contractul se încheie prin 

corespondenţă 

încheierea contractului între prezenţi. Nici o problemă nu se pune în ipoteza în care ofertantul 

şi acceptantul, ambii fiind de faţă, cad de acord asupra încheierii contractului. Momentul 

încheierii va fi marcat de realizarea acestui acord. 

încheierea contractului prin telefon. Determinarea momentului încheierii contractului prin 

telefon se face asemănător cu încheierea contractului între prezenţi. Regulile încheierii 

contractului între prezenţi se aplică prin analogie, contractul fiind considerat perfectat, dacă 

ofertantul şi acceptantul au căzut de acord asupra încheierii sale. 

încheierea contractului prin corespondenţă (între absenţi) La acest capitol au fost propuse mai 

multe sisteme şi teorii: 

a)sistemul emisiunii (al declaraţiunii) se consideră că acordul de voinţă al părţilor s-a format 

de îndată ce destinatarul ofertei şi-a manifesta acordul cu oferta primită, chiar dacă nu a comunicat 

acceptarea sa ofertantului. 

b)sistemul expedierii acceptării - se consideră drept moment al încheierii contractului, 

momentul în care acceptantul a expediat răspunsul său afirmativ, prin scrisoare sau telegramă, chiar 

dacă aceasta nu a ajuns la cunoştinţa ofertantului 

c)sistemul recepţiei acceptării de către ofertant (sistemul primirii acceptării) - se 

consideră că încheierea contractului a avut loc în momentul în care răspunsul acceptantului a ajuns 

la ofertant, indiferent de faptul că ofertantul a luat sau nu cunoştinţă de cuprinsul lui 

d)sistemul informării - se consideră că momentul încheierii contractului este acela în care 

ofertantul a luat efectiv cunoştinţă de acceptare. 

Concluzie: In practică se consideră că simpla primire de către ofertant a corespondenţei 

expediate de acceptant, constituie o prezumţie relativă că ofertantul a luat cunoştinţă de 

acceptare. 

Importanţa momentului încheierii contractului 

a)în raport cu acest moment se apreciază posibilitatea de revocare, precum şi caducitatea 

ofertei; 

b)viciile voinţei şi cauzele de nulitate sau de anulabilitate trebuie să existe la momentul 
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încheierii contractului; 

c)momentul încheierii contractului determină legea aplicabilă acelui contract 

d)efectele contractului se produc, ca regulă, începînd din momentul încheierii acestuia; 

e)momentul încheierii contractului interesează şi calculul termenelor de prescripţie; 

f)în cazul ofertei adresate unor persoane nedeterminate, momentul încheierii contractului 

determinat de prima acceptare primită, face ca acceptările uterioare să rămână fără efect; 

g)momentul încheierii contractului determină şi locul încheierii acestuia 

 

8. Locul încheierii contractului şi importanţa acestuia 

Atunci când contractul se încheie între părţi prezente, locul este acela în care se găsesc părţile. 

în cazul contractului încheiat la telefon, socotim că locul încheierii contractului va fi acela 

unde se află ofertantul. 

Dacă contractul se încheie prin corespondenţă - locul încheierii este localitatea în care se află 

ofertantul şi unde i-a fost adresată corespondenţa. 

In acele cazuri, în care contractul se consideră încheiat fără a fi nevoie să se comunice 

acceptarea, locul încheierii va fi considerat localitatea în care se află destinatarul ofertei. 

Importanţa determinării locului: 

locul determină legea aplicabilă în caz de conflict de legi în spaţiu, dacă  contractul 

conţine un element de extraneitate locul prezintă interes pentru determinarea instanţei competente, 

din punct de vedere teritorial,  să soluţioneze eventualele litigii născute în legătură cu  

contractul. 

 

9. Efectele contractului 

Efectul imediat al oricărui contrat este acela de a da naştere unor drepturi şi obligaţii, în 

acest sens se vorbeşte de puterea obligatorie a contractului. Deci, obligaţia apare ca un raport 

juridic dintre subiecte determinate, fiecărui subiect revenindu-i drepturi ori îndatoriri sau, după 

caz, concomitent, atît drepturi cît şi îndatoriri. 

Principalele aspecte privind efectele contractului: 

a)stabilirea cuprinsului contractului, prin interpretarea corectă a clauzelor sale a-interpretarea 

clauzelor contractului permite determinarea exactă a conţinutului obligaţiei însăşi, astfel cum aceasta 

a fost concepută de către părţile contractante. 

b)principiul obligativităţii contractului, privit sub două aspecte; 

- obligativitatea contractului în raporturile dintre părţile contractante; 

- obligativitatea contractului în raporturile cu alte persoane, care nu au calitatea de părţi 

contractante. 

c)efectele specifice ale contractelor sinalagmatice, efecte derivate din interdependenţa 

obligaţiilor generate de aceste contracte: principiul executării concomitente a obligaţiilor 

reciproce, excepţia de neexecutare a contractului, suportarea riscului contractului; rezoluţiunea şi 

rezilierea contractului. 

 

10. Interpretarea contractului 

Interpretarea contractului este operaţiunea prin care se determină înţelesul exact al 

clauzelor contractului, prin cercetarea manifestării de voinţă al părţilor, în strânsă corelaţie cu voinţa 

lor internă. 

Reguli generale de interpretare a contractelor 
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a)prioritatea voinţei reale a părţilor; va predomina ideea că interpretarea ce urmează a se da 

contractului trebuie să se facă pornindu-se de la voinţa reală, de la acordul real al voinţei părţilor şi 

nu de la cuvintele în care acest acord a fost exprimat. Interpretarea contractelor în conformitate cu 

„voinţa reală" a părţilor trebuie să aibă ca punct de sprijin voinţa juridică astfel cum aceasta este 

delimitată prin noţiunea de cauză a actului juridic. 

Atragem atenţia că discordanţele ce pot apărea din voinţa reală şi forma în care ea a fost 

exprimată nu trebuie să fie confundate cu simulaţia contractului, când părţile în mod intenţionat 

urmăresc să mascheze existenţa unui act juridic real, dar se cred, printr-un act juridic prefăcut, 

simulat. Simulaţia presupune întotdeauna două acte juridice - unul real şi altul simulat - deci două 

manifestări de voinţă separate. 

b)contractul produce, pe lângă efecte expres arătate şi alte efecte, pe lângă cele indicate în 

contract, care pot apărea pe parcursul executării contractului, sau în baza legii sau ca urmare a naturii 

sale. 

Reguli speciale de interpretare a clauzelor contractului 

a)interpretarea coordonată a clauzelor contractului. Clauzele oricărui contract alcătuiesc un tot 

întreg. De aceea ele nu pot fi desprinse de contextul în care se încadrează. 

b)interpretarea clauzelor îndoielnice. Prin clauze îndoielnice înţelegem atât clauzele care 

sunt susceptibile de mai multe înţelesuri, cât şi clauzele confuze, al căror înţeles este greu de sesizat. 

La acest capitol se recomandă: 

- clauzele îndoielnice se interpretează în sensul în care reiese din natura contractului; 

- clauzele îndoielnice se interpretează în înţelesul în care ele pot produce un efect 

- în cazul în care rămân îndoieli, dispoziţiile îndoielnice se interpretează după obiceiul 

locului unde s-a încheiat contractul 

- în cazul în care rămân îndoieli, contractul se interpretează în folosul celui care s-a obligat 

Alte reguli de interpretare 

- oricât de generali ar fi termenele utilizaţi de către părţi, obiectul contractului se reduce numai 

la lucrurile la care se pare că părţile şi-au propus a contracta 

- când părţile pentru a explicita înţelesul unor clauze apelează la un exemplu, nu trebuie să se 

reducă întinderea obligaţiilor la cuprinsul exemplului dat. 

Obligativitatea contractelor în raporturile dintre părţile contractante 

Contractul este obligatoriu între părţi. Din acest principiu se desprind două idei: 

a)obligativitatea contractului legal încheiat, de la care părţile nu se pot sustrage b)obligativitatea 

priveşte, în primul rând, părţile contractante: Concluzie: partea contractantă care are calitatea de 

titular de drepturi dobândite prin contract este îndreptăţită de a pretinde celeilalte părţi - părţii 

obligate – satisfacerea acestor drepturi. 

Obligativitatea contractului prezintă deosebită însemnătate nu numai pentru raporturile 

dintre părţi, dar şi pentru certitudinea şi eficienţa raporturilor juridice în general. 

Ea nu decurge numai din voinţele individuale ale părţilor contractante, ci constituie un 

adevărat imperativ social; societatea însăşi, legislaţia impun respectarea strictă a contractelor legal 

încheiate. 

Concluzie: ceea ce ţine de contracte se va aplica principiul pacta sunt servanda. 

Simetria existentă între modul de încheiere a contractului şi modul de modificare, desfacere ori 

desfiinţare a acestuia. 

Contractul este rezultatul unui acord de voinţă, acord ce trebuie să se înscrie în limitele 

prevederilor legale, în temeiul acordului astfel realizat iau naştere obligaţii contractuale de la care 
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părţile nu pot abdica prin voinţa lor unilaterală. 

Convenţiile se pot revoca prin consimţământul mutual sau din cauze autorizate de lege 

(ex.poate fi denunţat prin voinţa unilaterală a unei părţi, orice contract de închiriere fără termen). 

Necesitatea consimţământului pentru încetarea contractului încheiat iniţial apare numai ca o 

prevedere de principiu. 

Cazuri de încetare, modificare ori suspendare a forţei obligatorii a contractului, altele decât 

acordul părţilor ori denunţarea unilaterală. 

- în cazul contractului intuitu persoane (contract care se caracterizează prin aceea că este 

încheiat în considerarea unei anumite persoane). Decesul acelei persoane face să înceteze forţa 

obligatorie a contractului, ale cărui efect nu se transmite moştenitorilor persoanei decedate. 

- în cazul modificării a forţei obligatorii a contractului independent de voinţa părţilor 

întâlnim în cazul prelungiri legale a unor contracte, dincolo de termenele prevăzute de părţile 

contractante 

- o suspendare temporară a puterii obligatorii a contractului întâlnim atunci când pe parcursul 

existenţei unui contract cu executare succesivă, intervine un caz de forţă majoră. 

Obligativitatea contractului în raporturile cu persoanele care nu au calitatea de părţi 

contractante. 

Principul relativităţii efectelor contractului 

Principul relativităţii efectelor contractului se traduce în ideia că un contract nu poate să dea 

naştere la obligaţii şi, în principiu la dreptrui decît în sarcina directă, respectivă în beneficiul direct 

al părţii contractante. 

Aceasta nu înseamnă că un contract nu ar reprezenta nimic pentru terţele persoane, 

încheierea contractului, contractul însăşi cu toate efectele sale reprezintă realităţi sociale, care nu 

pot fi ignorate şi încălcate de către persoanele, care nu au participat la încheierea lui. 

Contractul este opozabil faţă de oricine, chiar şi faţă de aceea care nu au participat la încheierea 

lui; aceasta este opozabilitatea contractului, care nu se află în contradicţie cu principul relativităţii 

efectelor contractului. 

Aceasta nu înseamnă că, în acest fel, terţele persoane devin obligate prin contract, ci numai că 

situaţiile juridice create de el, trebuie să fie respectate şi de către alte persoane decât părţile: este 

respectul datorat în general, în raporturile sociale, de către fiecare persoană, a drepturilor dobândite 

de către ceilalţi. 

În cazurile de opozabilitate faţă de terţi putem menţiona: 

- invocarea contractului faţă de un terţ, ca titlu de dobândire a unui drept real sau de creanţă. 

Ex. Părutul dintr-o acţiune de revendicare poate invoca, împotriva reclamantului revendicat, un 

contract încheiat cu altă persoană, prin care pretinde că a dobândit dreptul de proprietate asupra 

bunului revendicat. 

- invocarea contractelor cu just titlu, pentru a beneficia de efectele uzucapiunii cu termen scurt 

. ex. posesorul de bună credinţă a unui lucru poate invoca drept just titlu împotriva proprietarului 

lucrului un contract pe care 1-a încheiat cu altă persoană decât acel proprietar. 

- contractul poate constitui un just temei pentru justificarea măririi patrimoniului unei 

persoane, putând fi opus unei terţe persoane, străine de acel contract, care ar introduce o acţiune 

întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză împotriva părţii contractante. 

Opozabilitatea contractelor faţă de terţi nu acţionează în sens unic. La rândul lor, şi terţele 

persane, pot avea interesul să invoce, în folosul lor personal existenţa unui contract, împotriva 

părţilor însăşi ale acestui contract. 
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Din punctul de vedere al terţilor, contractul nu mai este luat în considerare în calitatea sa de 

act juridic, ci apare ca un simplu fapt juridic, - în înţelesul restrîns al acestei din urmă noţiuni. 

Această deosebire are consecinţe juridice, cel puţin sub aspectul responsabilităţii civile şi cel al 

probelor. 

Sub aspectul responsabilităţii civile, în cazul în care o parte nu-şi execută obligaţiile ce-i 

revin din contract, se va angaja responsabilitatea ei contractuală. Dacă însă o terţă persoană încalcă 

un drept ce aparţine unei părţi dintr-un contract ori dacă o terţă persoană împiedică pe una dintre 

părţile contractante să execute o obligaţie contractuală, responsabilitatea acestei terţe persoane va fi 

o responsabilitate extra-contractuală, pe temeiul faptei ilicite, cauzatoare de prejudicii. 

Sub aspect probatoriu, între părţi proba contractului urmează a se face după regulile 

referitoare la dovada actelor juridice. Din punctul de vedere al unui terţ, contractul apare ca un 

simplu fapt juridic, terţa persoană va fi îndreptăţită să se folosească de orice mijloc de probă. 

Părţile sunt persoane fizice sau juridice care un încheiat direct sau prin reprezentare 

contractul. 

Terţii sunt persoane străine de contract, care nu au participat, nici direct şi nici prin reprezentare 

la încheierea contractului. 

între aceste categorii extreme, părţi, terţi, există o categorie intermediară de persoane, care 

deşi nu au participat la încheierea contractului, nici personal şi nici prin reprezentare, suportă efectele 

contractului asemenea părţilor. Este categoria aşa-numiţilor succesori ai părţilor. 

 

 

TEMA 6. CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE ŞI DE SCHIMB 

 

Prin contractul de vânzare-cumpărare vânzătorul se obligă să predea un bun în proprietate 

cumpărătorului, iar cumpărătorul se obligă să preia bunul şi să plătească preţul convenit. 

Caracterele juridice: vânzarea-cumpărarea este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, 

comutativ, patrimonial, consensual, solemn (în dependenţă de natura bunului), translativ de 

proprietate, poate fi încheiat atât personal cât şi prin reprezentant, numit, de executare 

instantanee, principal, negociabil dar poate fi şi de adeziune, irevocabil, poate fi atât simplu cât şi 

afectat de modalităţi. 

Părţile contractului de vânzare-cumpărare sunt: vânzătorul şi cumpărătorul. 

Vânzător poate fi orice persoană fizică sau juridică ce are capacitate civilă sau căreia după 

tipul contractului de vânzare-cumpărare în baza art. 20-22 C.C. li se admite această calitate şi, 

care trebuie să fie proprietarul bunului sau să deţină un alt drept real care-i permite înstrăinarea 

bunului. 

Incapacităţi speciale: 

- vânzarea între soţi; 

- tutorii, cu privire la bunurile persoanelor puse sub tutela lor; 

- mandatarii, împuterniciţi să vândă un lucru; 

- persoanele ce administrează bunurile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale; 

- judecătorii, avocaţii, notarii, procurorii şi executorii judecătoreşti nu pot dobândi 

drepturi litigioase; 

- persoanele insolvabile nu pot cumpăra bunurile imobile care se vând prin licitaţie 

publică; 
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- cetăţenii străini şi apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor 

agricole. 

Cumpărător poare fi orice persoană fizică sau juridică ce are capacitate civilă. 

Obiectul contractului de vânzare-cumpărare îl constituie totul ceia cu privire la ce părţile 

dobândesc drepturi şi obligaţii şi se divizează în obiectul juridic şi obiectul material. 

Obiectul juridic constă în acţiunile vânzătorului îndreptate spre transmiterea dreptului de 

proprietate asupra bunului cumpărătorului şi, respectiv acţiunile cumpărătorului în vederea 

preluării bunului şi achitării preţului convenit. 

Obiectul material al contractului de vânzare-cumpărare îl formează bunurile. Bunul vândut 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să fie în circuitul civil, să fie determinat sau 

determinabil, să existe în momentul încheierii contractului sau să poată exista pe viitor, să fie 

licit şi posibil, să fie în proprietatea vânzătorului. 

Preţul contractului de vânzare-cumpărare reprezintă obiectul prestaţiei, constând într-o 

sumă de bani care după aprecierea părţilor constituie valoarea bunului vândut. Pentru validitatea 

contractului se cere ca preţul să îndeplinească următoarele condiţii: să fie exprimat în bani, să fie 

sincer şi să fie determinat sau determinabil. 

Termenul în contractul de vânzare-cumpărare este stabilir de către părţi.  Pretenţiile pentru 

viciile bunului vândut pot fi înaintate în cel mult 6 luni din ziua predării bunului, iar în privinţa 

imobilelor, în cel mult un an. 

Forma contractului de vânzare-cumpărare: verbală, scrisă şi solemnă (în dependenţă de 

natura bunului). 

Obligaţiile vânzătorului: 

 a suporta cheltuielile de predare a bunului, dacă contractul nu prevede altceva; 

 a asigura transmiterea dreptului de proprietate; 

 a transmite bunul în termenul stabilit în contract sau în alt termen ce reiese din contract; 

 a preda şi accesările bunului odată cu predarea acestuia; 

 a preda odată cu bunul şi toate documentele referitoare la bun; 

 a garanta în caz de evicţiune; 

 a primi preţul bunului; 

 a preda bunul fără vicii materiale sau de natură juridică; 

 a înlătura viciile bunului vândut; 

 a conserva bunul vândut; 

 să transmită bunul în asortimentul şi ambalajul stipulat în contract. 

Obligaţiile cumpărătorului: 

 a plăti preţul bunului; 

 a primi bunul şi a verifica calitatea lui; 

 a suporta cheltuielile de primire şi transportare a bunului; 

 a confirma faptul recepţionării bunului şi corespunderea asortimentului şi a ambalajului 

stipulat în contract. 

Varietăţi ale contractului de vânzare-cumpărare 

Contractul de vânzare-cumpărare cu amănuntul: este o vânzare unde întreprinderea de 

comerţ cu amănuntul se obligă să-i transmită în proprietate consumatorului mărfuri de calitate 

adecvată, să-i ofere informaţii şi servicii prevăzute de contract, să-i asigure o deservire la nivel, 

iar consumatorul se obligă să-i plătească preţul stabilit pentru acest bun sau bunuri. Obiectul 

contractului de vânzare-cumpărare cu amănuntul îl constituie bunuri procurare pentru folosinţă 
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personală, casnică sau familie. 

Vânzarea de probă sau la vedere: se consideră încheiat din momentul realizării acordului 

de voinţă între părţi şi produce efecte după ce cumpărătorul, în urma probării bunului, a dat 

răspuns pozitiv. 

Vânzarea-cumpărarea cu pact de răscumpărare: est o vânzare supusă unei condiţii 

rezolutorii exprese care constă în facultatea pe care şi-o rezervă vânzătorul de a răscumpăra 

bunul vândut, într-un anumit termen, restituind preţul şi cheltuielile făcute de cumpărător, 

reluarea operând cu efect retroactiv atât împotriva cumpărătorului cât şi împotriva terţilor 

dobânditori de drepturi asupra bunului vândut. 

Vânzarea-cumpărarea la licitaţie: se caracterizează prin aceea că bunul care urmează a fi 

vândut este pus în vânzare în mod public şi cu respectarea unor proceduri speciale, fiind vândut 

aceluia care oferă preţul cel mai favorabil. Vânzarea-cumpărarea la licitaţie este încheiată prin 

adjudecarea bunului de către adjudecător ultimului ofertant. Proba vânzării se face prin 

ânscrierea în registrul adjudecătorului a numelui sau a denumirii adjudecatarului şi a ofertei 

acestuia, iar dacă lipseşte o asemenea înscriere, se admite proba cu martori. Vânzătorul şi 

adjudecatarul unui bun imobil, după încheierea licitaţiei trebuie să întocmească contractul de 

vânzare-cumpărare în termen de 10 zile la cererea celeilalte părţi. 

Vânzarea-cumpărarea întreprinderii ca un complex patrimonial: este o vânzare unde 

vânzătorul se obligă să dea în proprietate cumpărătorului întreprinderea în calitate de complex 

patrimonial unic, cu excepţia drepturilor şi obligaţiilor inalienabile. Prin întreprindere ca 

complex patrimonial se are în vedere totalitatea elementelor care asigură funcţionarea 

întreprinderii conform scopului său de activitate, precum şi cele ce se determină de către părţi ca 

fiind inseparabile de întreprindere. Specific pentru contractul dat este faptul că vânzarea 

întreprinderii ca un complex patrimonial este întotdeauna însoţită, pe de o parte, de cesiunea 

creanţelor vânzătorului către cumpărător, iar pe de altă parte, de preluarea datoriilor vânzătorului 

de către cumpărător. 

Vânzarea-cumpărarea la bursele de mărfuri: este contractul încheiat în incinta bursei de 

către intermediarii autorizaţi ai bursei, conform regulilor comerţului de bursă şi uzanţelor 

bursiere sub supravegherea unei autorităţi. Bursa este o piaţă organizată - deoarece tranzacţiile se 

realizează conform unor principii, norme şi reguli bursiere, şi dematerializată – deoarece aici nu 

se comercializează bunuri prezente la locul contractării, ci pe baza unor documente 

reprezentative care atestă dreptul de proprietate asupra mărfii. Aici se comercializează numai 

anumite categorii de mărfuri: determinate generic, fungibele, standardizate, depozitabile, să aibă 

un grad redus de prelucrare. La bursele de mărfuri nu se comercializează bunuri imobile, 

obiectele proprietăţii intelectuale şi drepturile patrimoniale. Încheierea tranzacţiilor se face de 

către agenţii bursei: brokeri – care încheie tranzacţii în numele şi pe seama clientului ori în nume 

propriu dar pe seama clientului şi dealer - care încheie contracte în numele şi pe seama sa în 

scopul revânzării la bursă.  

Din definiţia contractului de vânzare-cumpărare se deduce, că odată ce cumpărătorul este 

obligat la transmiterea efectivă a bunului şi a dreptului de proprietate asupra acestuia, atunci 

momentul transmiterii dreptului de proprietate poate sau nu să coincidă cu momentul 

transmiterii bunului. Aici se aplică anumite reguli, cum ar fi: 

- dacă legea civilă sau contractul nu prevede altfel, atunci dreptul de proprietate este 

transmis cumpărătorului în momentul transmiterii bunului; 
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- dreptul de proprietate este transmis anterior sau ulterior momentului transmiterii 

bunului - se aplică în situaţiile în care legea sau contractul prevede transmiterea dreptului de 

proprietate asupra bunului anterior sau ulterior momentului de transmitere a posesiei asupra 

bunului. 

Riscul pieirii sau deteriorării fortuite a bunului este transferat cumpărătorului în 

momentul în care vânzătorul şi-a executat obligaţiile contractuale privind punerea bunului la 

dispoziţia cumpărătorului, dacă contractul nu prevede altfel. În cazul când contractul implică 

transportul bunului, iar vânzătorul nu este obligat să-l predea într-un loc determinat, riscul se 

transferă cumpărătorului de la remiterea bunului către primul cărăuş. Dacă vânzătorul este 

obligat să predea cărăuşului bunul într-un loc determinat, riscul se transferă cumpărătorului 

numai după remiterea în acest loc a bunului către cărăuş. În cazul în care cumpărătorul a dat 

vânzătorului instrucţiuni asupra modului de transportare, iar vânzătorul s-a abătut de la ele fără 

motiv întemeiat, atunci el este obligat să repare prejudiciul cauzat astfel. 

În cazul vânzării bunului pe parcurs, riscurile sunt transferate cumpărătorului în momentul 

încheierii contractului, iar în cazul vânzării bunurilor determinate generic, riscul nu trece la 

cumpărător anterior individualizării bunului. Dacă contractul de vânzare-cumpărare este încheiat 

după predarea bunurilor, riscurile cunoscute vânzătorului sau a căror existenţă nu putea să nu o 

cunoască la încheierea contractului rămân ale vânzătorului. 

Se consideră vicii materiale acele care posedă defecte sau care au fost predate în cantitatea 

necorespunzătoare clauzelor contractului. În cazul în car nu s-a convenit asupra caracteristicilor, 

bunul nu are vicii materiale dacă: corespunde destinaţiei stabilite în contract; corespunde utilităţii 

obişnuite şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la bunuri de acelaşi fel şi pe care 

cumpărătorul le poate aştepta conform publicaţiilor publice ale vânzătorului, îndeosebi prin 

reclamă, cu excepţia cazului în care specificaţiile nu pot influinţa decizia de cumpărare. Există 

vicii materiale şi atunci când asamblarea convenită contractual a fost realizată defectuos de către 

vânzător sau de către ajutoarele lui, precum şi atunci când bunul trebuie asamblat de cumpărător 

şi acesta îl asamblează defectuos din cauza indicaţiilor de asamblare eronate. 

Se consideră vicii juridice cele care presupun dreptul unui terţ asupra unui bun cumpărat, 

dar despre care cumpărătorul nu cunoaşte. La fel se consideră viciu de natură juridică şi situaţia 

în care în registrul bunurilor imobile este înscris un drept inexistent. 

a). Vânzarea-cumpărarea terenurilor. Legea a instituit unele reguli deosebite în ce 

priveşte vânzarea-cumpărarea terenurilor. Astfel, în calitate de vânzător apare proprietarul 

terenurilor proprietate privată, sau autorităţile administraţiei publice în cazul vânzării terenurilor 

proprietate publică. Cumpărători ai terenurilor pot fi cetăţenii R.M. şi investitorii străini cu 

excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă cele ale fondului silvic şi loturile pomicole care pot fi 

procurare numai de către persoane fizice şi juridice autohtone. Contractul de vânzare-cumpărare 

a terenurilor se autentifică notarial şi se înregistrează la organul cadastral teritorial în termen de 3 

ani, nerespectarea acestor clauze duce la nulitatea contractului. 

b). Vânzarea-cumpărarea încăperilor de locuit. Obiectul contractului îl constituie casele 

de locuit, apartamentele procurate, privatizate sau dobândite în proprietate de către membrii 

cooperativei de construcţie a locuinţelor. 

Prin contractul de schimb părţile, numite copermutanţi, au obligaţia de a transmite 

reciproc dreptul de proprietate asupra unui bun. 

Caracterele juridice: este un contract sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, patrimonial, 

consensual, solemn (în dependenţă de natura bunului), translativ de proprietate, poate fi încheiat 



32 
 

atât personal cât şi prin reprezentant, numit, de executare instantanee, principal, negociabil, 

irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi. 

Copermutanţii - orice persoană fizică sau juridică ce au capacitate civilă şi întrunesc 

condiţiile pentru această calitate. 

În cadrul contractului de schimb, fiecare dintre părţi este considerat vânzător al bunului pe 

care îl dă şi cumpărător al bunului pe care îl primeşte. 

Obiectul contractului presupune actul de transmitere în posesie a bunului co-schimbat de la 

vânzător către cumpărător şi primire a bunului de către cumpărător.  

În cazul în care bunurile schimbate nu au aceeaşi valoare, diferenţa de valoare poate fi 

compensată printr-o sumă de bani, numită sultă, dacă aceasta este prevăzută de contract.  

Obligaţiile copermutanţilor: 

- a suporta reciproc cheltuielele de predare a bunului; 

- a asigura transmiterea dreptului de proprietate; 

- a transmite bunul în termenul ce reiese şi/sau este stabilit în contract; 

- a preda şi accesoriile odată cu predarea bunului, 

- a garanta în caz de evicţiune; 

- a preda bunul fără vicii materiale sau juridice; 

- a asigura corespunderea asortimentului conform clauzelor contractuale; 

- a primi sulta, dacă este prevăzută de cotract; 

- a confirma faptul recepţionării bunului şi corespunderea acestuia clauzelor contractuale. 

Asupra contractului de schimb se aplică în mod corespunzător regulile contractului de 

vânzare-cumpărare. 

 

 

TEMA 7. CONTRACTUL DE ÎNSTRĂINARE ŞI DE DONAŢIE 

 

Prin contractul de donaţie donatorul se obligă să mărească din contul patrimoniului său, cu 

titlu gratuit, patrimoniul donatarului. 

Caracterele juridice: este un contract sinalagmatic - imperfect, cu titlu gratuit, liberalităţi, 

translativ de proprietate, consensual, patrimonial, real, solemn (în dependenţă de natura bunului), 

numit, de executare instantanee, principal, irevocabil, de regulă de adeziune dar poate fi şi 

negociat.  

Părţile: donatorul să fie proprietarul bunului şi să aibă capacitatea de a încheia contract de 

donaţie; donatar poate fi orice persoană ce posedă capacitatea dea primi cu titlu gratuit. 

Incapacităţi de a primi: 

- proprietarilor, administratorilor sau lucrătorilor din instituţiile medicale, educative, de 

asistenţă socială şi din alte instituţii similare din partea persoanelor care se află în ele sau din 

partea soţului sau rudelor acestora de până la gradul patru inclusiv.  

- în relaţiile dintre persoanele juridice cu scop lucrativ. 

Obiectul contractului de donaţie îl constituie atât acţiunile donatorului îndreptate spre 

transmiterea darului, cât şi bunul care trebuie să fie în circuitul civil, să fie posibil, să fie 

determinat sau determinabil, licit, să existe sau să poată exista pe viitor. 

Forma contractului de donaţie poate fi simplă prin întocmirea unui înscris sau verbală, dar 

dacă obiect al donaţiei este un bun pentru a cărui înstrăinare este prevăzută o anumită formă a 

contractului, atunci această formă este cerută şi pentru donaţie. 
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Obligaţiile donatorului: de a transmite bunul donat şi de a înştiinţa donatarul despre viciile 

bunului donat, odată cu transmiterea dreptului de proprietate a bunului donat să transmită şi 

accesoriile acestuia precum şi documentele referitoare la bun. 

Revocarea donaţie: 

- pentru neîndeplinirea sarcinii, poate fi cerută de donator atunci când donatarul nu 

execută obligaţia impusă prin contract. Revocarea donaţiei pentru ne-îndeplinirea sarcinii 

operează în aceleaşi condiţii şi are aceleaşi efecte ca rezoluţiunea contractelor sinalagmatice. 

- pentru ingratitudine, poate fi cerută în cazul în care donatarul a atentat la viaţa 

donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia; dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită faţă 

de donator sau faţă de o rudă apropiată a acestuia; situaţii care atestă o ingratitudine gravă sau 

dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată.  

- în cazul stării de nevoie, dacă donatorul după executarea donaţiei, nu mai este în stare 

să-şi asigure o întreţinere corespunzătoare şi să-şi îndeplinească obligaţiile legale de întreţinere 

faţă de terţi, el poate cere de la donatar restituirea bunurilor donate pe care acesta le mai posedă. 

Restituirea în baza acestui temei este exclusă dacă bunurile au fost înstrăinate de către donatar 

unei terţe persoane sau au pierit din alte motive, precum şi în cazurile când donatorul şi-a 

provocat intenţionat sau prin culpă gravă starea de nevoie. 

 

Trăsăturile caracteristice ale contractului de înstrăinare a bunului cu condiţia 

întreţinerii pe viaţă 

Prin contractul de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă beneficiarul 

întreţinerii se obligă să dea dobânditorului în proprietate un bun mobil sau imobil, iar 

dobânditorul se obligă să asigure beneficiarului întreţinere în natură – locuinţă, hrană, îngrijire şi 

ajutorul necesar pe timpul cât va trăi, precum şi înmormântare. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, aleatoriu, consensual, translativ de 

proprietate, intuitu personae, cu executare succesivă, nenumit, patrimonial, principal, afectat de 

modalităţi, de regulă irevocabil. 

Părţile contractului de întreţinere: beneficiarul – care poate fi numai o persoană fizică, 

deoarece contractul se încheie pe timpul cât acesta va trăi, condiţia principală a deţinerii 

capacităţii de a contracta fiind prezenţa discernământului. Dobânditorul – orice persoană ce are 

aptitudinea de a deveni titular de drepturi subiective şi obligaţii civile. 

Obiectul contractului de întreţinere are un dublu aspect, incluzând, pe de o parte, bunul 

imobil sau mobil transmis dobânditorului şi, pe de altă parte, întreţinerea în natură, ce urmează a 

fi acordată beneficiarului. 

Forma contractului de întreţinere – scrisă. Dacă pentru înstrăinarea bunului se cere 

respectarea formei autentice, contractul se încheie în formă autentică. 

Termenul contractului este determinat de natura lui şi este egal cu timpul cât va trăi 

beneficiarul. 

Obligaţiile beneficiarului: să transmită în proprietatea dobânditorului bunul şi/sau bunurile 

ce formează obiectul contractului, a garanta în caz de  evicţiune şi a viciilor ascunse ale 

bunurilor. 

Obligaţiile dobânditorului: să acorde întreţinere în natură sau în bani, în condiţiile 

prevăzute în contract; să execute întreţinerea la locul şi la data stabilită în contract; să întreţină 

alţi membri ai familiei, dacă este prevăzut în contract. În scopul asigurării întreţinerii 

dobânditorul nu are dreptul să înstrăineze bunul în timpul vieţii beneficiarului. În cazul bunurilor 
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imobile această interdicţie se înscrie în registrul bunurilor imobile. Gajarea sau grevarea bunului 

se permite numai cu acordul beneficiarului. 

Rezoluţiunea contractului de întreţinere. Beneficiarul întreţinerii este în drept să ceară 

rezoluţiunea contractului în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către dobânditor. 

Astfel, beneficiarul are dreptul să ceară fie restituirea bunului, fie plata valorii lui. Valoarea 

întreţinerii prestate de dobânditor nu trebuie restituită. Dobânditorul poate cere rezoluţiunea 

contractului în cazul imposibilităţii executării obligaţiilor contractuale în virtutea unor 

circumstanţe independente de voinţa lui. Aceasta se întâmplă de cele mai dese ori atunci când 

situaţia materială a dobânditorului s-a schimbat astfel, încât el nu mai este în stare să acorde 

întreţinere beneficiarului. 

Deosebirea contractului de întreţinere de contractul de rentă: 

- renta cuprinde obligaţia de a da, întreţinerea cuprinde obligaţia de a face; 

- renta este transmisibilă şi poate fi urmărită de creditori, creanţa de întreţinere nu poate 

fi transmisă unei alte persoane şi nici urmată de creditori; 

- renta este un contract numit, întreţinerea un contract nenumit; 

- renta poate fi cu titlu gratuit sau oneros, întreţinerea numai cu titlu oneros; 

 

 

TEMA 8. CONTRACTUL DE COMODAT ŞI ÎMPRUMUT 

 

Prin contractul de comodat comodantul dă cu titlu gratuit un bun în folosinţă 

comodatarului, iar acesta se obligă să restituie bunul la expirarea termenului pentru care i-a fost 

dat. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, consensual, cu titlu gratuit, real, translativ de folosinţă, 

patrimonial, poate fi încheiat personal sau prin reprezentant, numit, de executare instantanee, 

principal, negociabil, irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi. 

Părţile contractului de comodat sunt: comodantul – cel care remite bunul altuia, şi 

comodatarul – cel căruia i se predă bunul. Acest contract poate fi încheiat atât de persoane fizice 

cât şi de cele juridice cu capacitate civilă. 

Obiectul contractului de comodat pot fi: bunuri mobile şi imobile, nefungibile, 

neconsumptibile. 

Obligaţiile comodantului: 

- a transmite bunul conform clauzelor contractuale; 

- a asigura dreptul de folosinţă asupra bunului, 

- a transmite bunul în termenul stipulat în contract; 

- a preda şi accesările bunului odată cu predarea acestuia; 

- a garanta viciile bunului; 

- să restituie cheltuielile extraordinare, necesare şi urgente, făcute în vederea conservării 

bunului. 

Obligaţiile comodatarului: 

- a confirma faptul recepţionării bunului şi corespunderea acestuia prevederilor 

contractului; 

- să păstreze şi să îngrijească bunul cu diligenţa unui proprietar; 

- să folosească bunul numai în scopul stabilit în contract sau determinat prin natura 

bunului; 
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- să suporte cheltuielile necesare folosinţei bunului; 

- să nu transmită bunul în folosinţa unor terţi, dacă contractul nu prevede altfel; 

- să restituie bunul la scadenţă. 

Rezilierea contractului: comodantul poate cere rezilierea contractului de comodat dacă:  

a) în virtutea unor circumstanţe neprevăzute, comodantul însuşi are nevoie de bun; 

b) comodatarul foloseşte bunul neconform destinaţiei stabilite în contract, dă bunul, fără 

acordul comodantului, în folosinţă unui terţ sau supune bunul unui pericol mare, ca urmare a 

nemanifestării prudenţei cuvenite; 

c) comodatarul a decedat; 

d) comodatarul persoană juridică şi-a încetat activitatea. 

Deosebirea contractului de comodat de contractul de împrumut: 

- comodatul este un contract cu titlu gratuit, împrumutul poate fi atât cu titlu gratuit cât şi 

cu titlu oneros; 

- comodatul este translativ de folosinţă, împrumutul este translativ de proprietate; 

- comodatul are ca obiect bunuri mobile şi imobile, nefungibile şi neconsumptibile, 

împrumutul are ca obiect bunuri fungibile şi consumptibile; 

        - comodatul nu prevede dobânda, pe când în împrumut poate fi prevăzută dobânda; 

- în împrumut poate fi dată şi o sumă de bani, pe când în comodat se dau în împrumut 

numai bunuri. 

Prin contractul de împrumut împrumutătorul se obligă să dea în proprietate 

împrumutatului bani sau alte bunuri fungibile, iar acesta se obligă să restituie banii în aceeaşi 

sumă sau bunuri de acelaşi gen, calitate şi cantitate la expirarea termenului pentru care i-au fost 

date. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, consensual, patrimonial, poate fi atât cu titlu gratuit cât 

şi cu titlu oneros, translativ de proprietate, încheiat personal sau prin reprezentant, numit, real, de 

executare instantanee, principal, negociabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi. 

Părţile: împrumutătorul – să fie proprietarul bunului, să aibă discernământ; împrumutatul – 

să aibă capacitatea de a deveni titular de drepturi subiective şi obligaţii civile. 

Obiectul contractului îl constituie banii sau alte bunuri fungibile şi consumptibile. 

Forma – se cere respectarea regulilor generale cu privire la forma convenţiei. 

Obligaţiile împrumutătorului: 

- să predea bunul în termenul convenit de părţi sau în alt termen ce reiese din contract; 

- să predea bunul în starea corespunzătoare stipulată în contract; 

- să asigure transmisiunea dreptului de proprietate asupra bunului; 

- odată cu predarea bunului să transmită şi accesoriile acestuia; 

- să predea bunul liber de orice viciu material sau juridic; 

- să repare prejudiciul cauzat împrumutatului ca rezultat a nepredării bunului. 

Obligaţiile împrumutatului: 

- să confirme faptul recepţionării bunului; 

- să confirme faptul corespunderii caracterelor bunului prevederilor contractuale; 

- să restituie, în termenul stabilit în contract, bunuri de acelaşi gen, cantitate, calitate; 

- să achite dobânda, în mărimea şi în termenul stabilit, dacă aceasta o prevede contractul. 
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TEMA 9. CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE ŞI ARENDĂ 

 

Prin contractul de locaţiune locatorul se obligă să dea locatarului un bun determinat 

individual în folosinţă temporară sau în folosinţă şi posesie temporară, iar locatarul se obligă să 

plătească chirie. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, translativ de folosinţă, 

patrimonial, consensual, încheiat personal sau prin reprezentant, numit, de executare succesivă, 

principal, negociabil, irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi. 

Părţile contractului de locaţiune sunt locatorul şi locatarul. Locator poate fi orice persoană 

cu capacitate civilă ce apare în calitate de proprietar, uzufructuar sau o altă persoană 

împuternicită să dea în chirie un bun. Lacatar – este persoana care exercită folosinţa asupra 

bunului transmise în locaţiune. Calitatea de locatar o poate avea orice persoană cu discernământ. 

Obiectul contractului poate fi un bun individual determinat mobil sau imobil, nefungibil şi 

neconsumptibil. 

Chiria – suma bănească pe care o achită locatarul în schimbul folosinţei bunului, poate fi 

fixată în raport cu durata contractului, fie global, fie pe unităţi de timp şi se plăteşte la termenele 

stipulate. Cuoantumul chiriei poate fi modificat prin acordul părţilor.  

Termenul contractului poate fi determinat (zile, luni, ani) şi nedeterminat care nu poate fi 

mai mare de 99 ani. Rezilierea contractului încheiat fără termen poate avea loc la cererea oricărei 

părţi cu un preaviz de 3 luni pentru bunurile mobile şi de o lună pentru bunurile mobile, dacă 

contractul nu prevede altfel. 

Forma – contractul de locaţiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în scris iar dacă 

termenul de locaţiune depăşeşte 3 ani, atunci se cere înregistrarea cadastrală imobiliară în 

registrul bunurilor imobile. 

Obligaţiile locatorului: 

- să predea bunul în termenul convenit de părţi sau în alt termen ce reese din contract; 

- să predea bunul în starea corespunzătoare stipulată în contract; 

- să asigure transmisiunea dreptului de folosinţă asupra bunului; 

- odată cu predarea bunului să transmită şi accesoriile acestuia; 

- să predea bunul liber de orice viciu material sau juridic; 

- să garanteze locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului; 

- să efectueze reparaţia capitală a bunului închiriat, dacă contractul nu prevede altfel. 

Obligaţiile locatarului: 

- a confirma faptul recepţionării bunului; 

- a confirma faptul corespunderii caracterelor bunului cu prevederele contractuale; 

- a păstra şi a îngriji de bun cu diligenţa unui proprietar; 

- a folosi bunul conform destinaţiei sau prevederelor contractuale; 

- a asigura integritatea bunului; 

- a acoperi cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în stare normală a bunului; 

- a efectua reparaţia curentă a bunului; 

- a nu transmite bunul unor terţe persoane, dacă contractul nu prevede altfel; 

- a achita chiria; 

- să restituie bunul închiriat în starea în care i-a fost dată sau în starea prevăzută în 

contract; 

- să restituie bunul la scadenţă; 
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- să repare prejudiciul cauzat prin înrăutăţirea stării bunului, dacă nu dovedeşte lipsa 

vinovăţiei sale. 

Drepturile locatorului: 

- are dreptul să ceară plata chiriei pentru toată durata întârzierii şi repararea prejudiciului 

în partea neacoperită de chirie dacă, după încetarea raporturilor contractuale, locatarul nu 

restituie bunul închiriat; 

- poate cere modificarea chiriei numai o dată în an şi numai în cazul în care condiţiile 

economice fac ca neajustarea să fie inechitabilă; 

- să ceară rezilierea contractului dacă locatarul nu foloseşte bunul închiriat la destinaţie, 

admite intenţionat sau din culpă înrăutăţirea stării bunului ori creează un pericol real pentru o 

asemenea înrăutăţire, nu plăteşte chiria pe parcursul a 3 luni după expirarea termenului de plată, 

încheie un contract de sub-locaţiune fără acordul locatorului. 

Drepturile locatarului: 

- are dreptul să ceară reducerea chiriei în cazul în care condiţiile, stipulate în contract, de 

folosire a bunului sau starea lui, s-au înrăutăţit considerabil în virtutea unor circumstanţe 

independente de voinţa locatarului; 

- să separe îmbunătăţirile separabile, efectuate cu permisiunea locatorului ori să ceară 

compensarea valorii lor de către locator; 

- să ceară rezilierea contractului în cazul în care şi-a pierdut capacitatea de muncă şi nu 

poate folosi bunul închiriat; este privat de libertate şi nu-şi poate executa obligaţiile contractuale. 

Sub-locaţiunea presupune un contract accesoriu în baza căruia locatarul transmite dreptul 

de folosinţă asupra bunului către o terţă persoană. Astfel, în contractul de sub-locaţiune locatarul 

contractului de locaţiune devine locator în contractul de sub-locaţiune, iar sublocatarul în acest 

contract are calitatea de locatar. Sub-locaţiunea este permisă cu respectarea următoarelor 

condiţii: 

- transmiterea folosinţei să nu fie interzisă prin contractul principal; 

- să existe consimţământul locatorului la sub-locaţiune; 

- sub-locaţiunea să nu fie convenită în condiţii care să contravină condiţiilor din 

contractul principal; 

- termenul contractului de sub-locaţiune nu poate depăşi termenul contractului de 

locaţiune. 

Cesiunea de locaţiune constituie o vânzare a dreptului de folosinţă, obiectul căruia îl 

formează drepturile locatarului. Dacă în cazul sub-locaţiunii locatarul rămâne obligat faţă de 

locator, în cazul cesiunii locatarul-cedent nu rămâne obligat faţă de locator, această legătură fiind 

stabilită între locator şi locatarul-cesionar. Astfel, locatarul-cesionar execută drepturile şi 

obligaţiile de locatar în strictă conformitate cu condiţiile contractului principal, de locaţiune, 

încheiat anterior între locator şi locatarul-cedent. 

Încetarea locaţiunii:  

- denunţare unilaterală; 

- expirarea termenului; 

- rezilierea contractului prin neexecutare; 

- pieirea bunului; 

- exproprierea bunului închiriat. 

Prin contractul de arendă arendatorul transmite arendaşului terenuri şi alte bunuri agricole 

în vederea exploatării pe o durată determinată, în schimbul unui preţ stabilit de părţi. 
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Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, translativ de folosinţă, 

patrimonial, consensual, încheiat personal sau prin reprezentant, numit, de executare succesivă, 

principal, negociabil, irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi, solemn. 

Părţile - arendator poate fi orice persoană cu capacitate civilă ce apare în calitate de 

proprietar, uzufructuar sau o altă persoană împuternicită să dea în folosinţă terenuri sau bunuri 

agricole. Arendaş – este persoana care exercită exploatarea asupra bunului transmis în arendă. 

Calitatea de arendaş o poate avea orice persoană cu discernământ. 

Obiectul contractului de arendă îl constituie terenurile şi alte bunuri agricole. Prin bunuri 

agricole se înţeleg terenurile cu destinaţie agricolă (arabile, viile, livezile etc.), terenurile ocupate 

cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole, spaţii de depozitare care servesc 

nevoilor producţiei agricole, animalele, meşinele, utilajele şi alte bunuri destinate exploatării 

agricole. 

Preţul denumit arendă, se stabileşte de părţi în bani, în natură sau în natură şi bani. 

Termenul contractului de arendă este determinat în contract., însă nu poate fi mai mic de 

un an. Cu 3 luni înainte de expirarea arendei, arendatorul informează printr-un preaviz arendaşul 

despre ne-dorinţa de a prelungi contractul de arendă. Dacă termenul arendei expiră, iar 

arendatorul nu cere să i se predea terenul şi arendaşul continuă exploatarea lui, contractul de 

are4ndă se consideră prelungit pe un an. 

Forma contractului de arendă este scrisă. Arenda bunurilor imobile pe un termen mai mare 

de 3 ani se înregistrează în registrul bunurilor imobile. Arenda terenurilor pe un termen mai mic 

de 3 ani se înregistrează de către primăria satului sau municipiului în al cărui rază teritorială este 

situat terenul. 

Obligaţiile arendatorului: 

- să predea bunul arendat în termenul convenit de părţi sau în alt termen ce reiese din 

contract; 

- să predea bunul în starea corespunzătoare stipulată în contract; 

- să asigure transmisiunea dreptului de folosinţă asupra bunului; 

- să predea bunul liber de orice viciu material sau juridic; 

- să garanteze arendaşului folosinţa liniştită şi utilă a bunului. 

Obligaţiile arendaşului: 

- a confirma faptul recepţionării bunului arendat; 

- a confirma faptul corespunderii caracterelor bunului cu prevederele contractuale; 

- a păstra şi a îngriji de bun cu diligenţa unui proprietar; 

- a folosi bunul conform destinaţiei sau prevederelor contractuale; 

- a asigura integritatea bunului; 

- a acoperi cheltuielile curente de folosire şi întreţinere în stare normală a bunului; 

- a nu transmite bunul unor terţe persoane, dacă contractul nu prevede altfel; 

- a achita arenda în natură şi/sau în bani în termenul în în locul stabilit de părţi; 

- să restituie bunul arendat în starea în care i-a fost dată sau în starea prevăzută în 

contract; 

- să restituie bunul la scadenţă; 

- să repare prejudiciul cauzat prin înrăutăţirea stării bunului, dacă nu dovedeşte lipsa 

vinovăţiei sale. 

Suportarea riscurilor:  
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- în caz de pieire fortuită a bunurilor arendate, riscul contractului este suportat de 

arendator; 

- în caz de pieire fortuită a recoltei, fructelor, riscul se suportă de ambele părţi. Dacă mai 

mult de jumătate din fructele obţinute prin arendare pier fortuit, arendaşul poate cere reducerea 

proporţională a plăţii arendei. 

Încetarea contractului: o dată cu expirarea termenului pentru care a fost convenit cu 

respectarea preavizului. 

 

 

TEMA 10. TRĂSĂTURILE CARACTERISTICE ALE CONTRACTULUI DE 

LEASING 

 

Prin contractul de leasing locatorul se obligă la cererea locatarului să-i asigure posesiunea 

şi folosinţa temporară a unui bun, achiziţionat sau produs de locator, contra unei plăţi periodice, 

iar la expirarea contractului să respecte dreptul de opţiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a 

prelungi contractul de leasing, de a face să înceteze raporturile contractuale. 

Caracterele juridice: sinalagmatic dar poate fi şi multilateral, consensual, cu titlu oneros, 

comutativ, patrimonial, translativ de drepturi, încheiat personal sau prin reprezentant, numit, de 

executare succesivă, principal, negociabil, irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de 

modalităţi.  

Părţile contractului de leasing sunt: 

- locatorul, persoană fizică sau juridică ce practică activitate de întreprinzător; 

- locatarul, persoană fizică sau juridică ce practică sau nu activitate de întreprinzător; 

- vânzătorul, persoană fizică sau juridică ce întruneşte condiţiile generale cu privire la 

încheierea convenţiilor. 

Obiecte al leasingului pot fi orice bunuri mobile sau imobile, cu excepţia bunurilor scoase 

din circuitul civil sau a căror circulaţie este limitată prin lege, terenurile agricole, bunurile 

consumptibile, obiectelor proprietăţii intelectuale care nu pot fi cesionate. 

Forma operaţiunilor de leasing este scrisă. 

Preţul denumit rată de leasing cuprinde: 

- suma care recuperează integral sau aproximativ valoarea bunului la momentul 

procurării lui; 

- suma plătită locatorului pentru rambursarea creditului şi plata dobânzii, dacă locatorul 

nu a folosit mijloace proprii pentru finanţarea investiţiei; 

- rata de leasing precum şi alte cheltuieli prevăzute în contract. 

Termenul – se încheie pe un termen determinat dar nu mai mic de un an de la data intrării 

lui în vigoare. 

Locatorul are dreptul: 

- să cesioneze sau să dispună în alt mod de drepturile sale asupra bunului sau de 

drepturile care rezultă din contractul de leasing; 

- să folosească bunul în calitate de gaj în obligaţiile sale faţă de terţi, dacă contractul de 

leasing nu prevede altfel; 

- să ceară achitarea integrală şi înainte de termen a ratelor de leasing ori să rezilieze 

contractul, cu reparaţia pagubelor şi/sau restituirea bunului, în cazul în care locatarul încalcă în 

mod esenţial clauzele contractului; 
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- să îmbine calitatea de locator cu cea de vânzător dacă contractul nu prevede altfel; 

- să solicite locatarului documentele ce reflectă starea lui financiară; 

- să rezilieze contractul şi să ceară repararea prejudiciilor dacă locatarul încalcă esenţial 

clauzele contractului; locatarul-persoană juridică a decis să se dizolve sau împotriva lui este 

intentat proces de insilvabilitate. 

Locatorul este obligat: 

- să nu intervină în alegerea bunului şi/sau a vânzătorului făcută de locatar, dacă 

contractul nu prevede altfel; 

- să coordoneze cu locatarul cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare a bunului; 

- să nu opereze modificări în contractul de vânzare-cumpărare fără acordul locatarului; 

- să dea locatarului contrac plată bunul său în posesiune şi folosinţă temporară; 

- să încheie din însărcinarea locatarului, contract de vânzare-cumpărare cu vânzătorul, să 

plătească preţul bunului şi să încredinţeze locatarului executarea obligaţiilor sale privind 

recepţionarea bunului; 

- să primească bunul la expirarea contractului, dacă locatarul nu-şi exercită dreptul de a 

achiziţiona bunul cu titlu de proprietate sau de a prelungi contractul; 

- să garanteze locatarului folosinţa liniştită a bunului; 

- să respecte dreptul locatarului de a opta pentru achiziţionarea bunului, prelungirea 

contractului ori restituirea bunului. 

Locatarul are dreptul: 

- să aleagă independent bunul şi/sau vânzătorul, ori să încredinţeze locatorului această 

alegere; 

- să formuleze vânzătorului cerinţe ce rezultă din contractul de vânzare-cumpărare; 

- să refuze recepţionarea bunului ce nu corespunde condiţiilor din contract şi să suspende 

plata către locator a ratei de leasing până când va fi eliminată încălcarea clauzelor contractuale; 

- să execute înainte de termen obligaţia plăţii ratei de leasing şi să cumpere bunul dacă 

contractul nu prevede altfel; 

- să achiziţioneze, la expirarea contractului de leasing, bunul cu titlu de proprietate, să 

prelungească contractul de leasing ori să restituie bunul dacă contractul nu prevede altfel; 

- să rezilieze contractul şi să ceară repararea prejudiciilor dacă bunul nu a fost furnizat în 

termenul stupulat în contract; dacă bunul nu corespunde calităţii, ansamblului de piese şi de 

accesorii ori clauzelor contractuale. 

Locatarul este obligat: 

- să prezinte locatorului informaţii referitoare la bun şi/sau la vânzătorul lui, în vederea 

încheierii unui contract de vânzare-cumpărare; 

- să execute obligaţiile de recepţionare a bunului şi de formulare a cerinţelor ce rezultă 

din contractul de vânzare-cumpărare; 

- să informeze locatorul despre corespunderea bunului clauzelor din contractul de 

vânzare-cumpărare; 

- să asigure, pe durate contractului, integritatea bunului, menţinerea în stare de 

funcţionare şi folosirea lui numai în conformitate cu clauzele contractuale; 

- să suporte toate cheltuielile de transport, recepţie, montare, demontare, exploatare, 

întreţinere, păstrare, deservire tehnică, reparaţie, asigurare a bunului, precum şi alte cheltuieli 

aferente, dacă contractul nu prevede altfel; 

- să plătească ratele de leasing în modul şi în termenul stabilit în contract; 
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- să permită locatorului verificarea periodică a stării bunului şi a modului de exploatare a 

bunului obiect al contractului de leasing; 

- să-l informeze pe locator în timp util despre orice tulburare a dreptului de proprietate 

venită din partea unui terţ; 

- să restituie la expirarea contractului, bunul în starea stipulată în contract, luându-se în 

considerare uzura normală, în cazul în care nu-şi va exercita dreptul de a achiziţiona bunul cu 

titlu de proprietate sau de a prelungi contractul. 

Încetarea contractului de leasing: în caz de expirare, în caz de reziliere cu acordul părţilor 

şi alte circumstanţe prevăzute de lege.   

Conţinutul contractului de leasing: 

- părţile contractante; 

- descrierea bunului ce face obiectul contractului de leasing; 

- valoarea de intrare a bunului; 

- valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora; 

- termenul contractului; 

- dreptul de opţiune a locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing 

ori de a face să înceteze raporturile contractuale; 

- convenţia părţilor asupra asigurării bunului obiect al leasingului. 

 

 

TEMA 11. CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII ŞI ANTREPRIZĂ 

 

Prin contractul de antrepriză antreprenorul se obligă să efectueze pe riscul său o anumită 

lucrare clientului, iar clientul se obligă să recepţioneze lucrarea şi să plătească preţul convenit. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ cât şi aleatoriu, constitutiv de 

drepturi, patrimonial, consensual, poate fi încheiat atât personal cât şi prin reprezentant, numit, 

de executare succesivă, principal, negociabil, irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de 

modalităţi. 

Părţile: antreprenorul – persoană fizică sau juridică ce practică activitate de antreprenorial 

şi posedă autorizaţie specială: licenţă, patentă etc. Client – persoană fizică sau juridică cu 

capacitate civilă. 

Obiectul contractului este producerea sau transformarea unui bun, cât şi obţinerea unor alte 

rezultate din efectuarea de lucrări. 

Preţul – retribuţia pe care clientul se obligă să o plătească antreprenorului pentru lucrarea 

executată. Retribuţia se determină prin acordul părţilor prin indicarea unei sume de bani. Dacă 

părţile n-au convenit în contract asupra retribuţiei, se consideră că s-a convenit asupra retribuţiei 

tarifare, iar în cazul inexistenţei unor tarife – asupra retribuţiei obişnuite. 

Termenul de executare a lucrărilor se stabileşte prin acordul părţilor. Astfel se pot stabili 

trei categorii de termene: 

- termen general de executare a lucrării – perioada de timp în care lucrarea trebuie 

finisată integral, iar rezultatul ei predat clientului; 

- termenul de executare a unor lucrări – care  poate fi prezentat sub forma unui grafic de 

executare a lucrărilor; 

- termenul final – la care lucrarea trebuie terminată şi predată clientului. 

Termenul de prescripţie este de un an din momentul recepţionării lucrării. Acţiunea ce se 
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referă la construcţii poate fi intentată în decurs de 5 ani. Dacă contractul prevede recepţionarea 

lucrării pe părţi, termenul de prescripţie curge din ziua recepţionării lucrării în ansamblu. 

 Obligaţiile antreprenorului: 

- să furnizeze clientului, în măsura în care circumstanţele o permit, toate informaţiile 

referitoare la natura lucrării; 

- să efectueze pe riscul său o anumită lucrare; 

- să execute lucrarea cu materialele, mijloacele şi forţele sale, dacă contractul nu prevede 

altfel; 

- să furnizeze toate bunurile necesare executării contractului, dacă contractul nu 

stipulează altfel; 

- în cazul în care bunurile sunt furnizate de client, să le folosească cu grijă şi să ţină 

evidenţa folosirii; 

- să-l informeze pe client despre faptul că materialul prezentat de el este inutilizabil sau 

necalitativ şi viciile materialelor vor face ca produsul final să fie afectat de vicii; 

- să efectueze lucrarea personal doar atunci când această obligaţie reiese din contract, din 

împrejurări sau din natura prestaţiei; 

- să-l informeze pe client despre necesitatea depăşirii considerabile a devizului; 

- să transmită clientului lucrarea liberă de orice viciu material şi juridic; 

- să respecte termenele contractuale; 

- de a asigura transmiterea dreptului de proprietate. 

Obligaţiile clientului: 

- de a confirma faptul recepţionării bunului şi corespunderea acestuia prevederilor 

contractului; 

- să plătească retribuţia convenită de părţi. 

Drepturile clientului: 

- să ceară rezilierea contractului, fiind informat despre necesitatea depăşirii considerabile 

a devizului, sau să accepte această depăşire; 

- să ceară respectarea termenelor contractului; 

- să ceară înlăturarea viciilor bunului sau a lucrării efectuate; 

- să rezilieze oricând contractul până la realizarea completă a lucrării, fiind obligat să 

plătească antreprenorului retribuţia pentru lucrările efectuate şi să repare prejudiciul cauzat prin 

reziliere. 

Prin contractul de prestări servicii prestatorul se obligă să presteze beneficiarului anumite 

servicii, iar beneficiarul se obligă să plătească retribuţia convenită. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, constitutiv de drepturi, 

patrimonial, consensual, poate fi încheiat atât personal cât şi prin reprezentant, numit, de 

executare succesivă, principal, poate fi atât negociabil cât şi de adeziune, irevocabil, poate fi atât 

simplu cât şi afectat de modalităţi. 

Părţile – prestatorul şi beneficiarul – se aplică normele generale cu privire la capacitatea 

persoanelor de a contracta. 

Obiectul contractului îl constituie serviciile de orice natură, fie săvârşirea unor acţiuni de 

către prestator, fie desfăşurarea unei anumite activităţi. 

Preţul este retribuţia ce se cuvine prestatorului pentru serviciile prestate. Plata pentru 

servicii se efectuează după prestarea serviciilor. Dacă plata pentru servicii se calculează pe 

anumite perioade, sumele vor fi acordate după încheierea fiecărei perioade. 
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Termenul pentru prestarea serviciilor poate fi determinat şi neceterminat. În cazul în care 

contractul este încheiat pentru perioade mai lungi de 5 ani, prestatorul poate rezilia contractul 

după 5 ani cu un termen de preaviz de 6 luni. 

Obligaţiile prestatorului: 

- să furnizeze clientului, în măsura în care circumstanţele o permit, toate informaţiile 

referitoare la natura serviciului; 

- să furnizeze toate bunurile necesare executării contractului, dacă contractul nu 

stipulează altfel; 

- să efectueze lucrarea personal doar atunci când această obligaţie reiese din contract, din 

împrejurări sau din natura prestaţiei; 

- să transmită şi să efectueze serviciu liber de orice viciu material şi juridic; 

- să respecte termenele contractuale; 

- de a asigura transmiterea dreptului de proprietate. 

Obligaţiile beneficiarului: 

- de a confirma faptul recepţionării serviciului şi corespunderea acestuia prevederilor 

contractului; 

- în cazul în care este răspunzător, trebuie să amenajeze şi să întreţină spaţiile, 

echipamentele sau aparatele, să reglementeze astfel prestarea serviciilor care trebuie efectuate 

sub conducerea şi în conformitate cu dispoziţiile prestatorului, încât prestatorul să fie protejat 

contra riscurilor pentru viaţă şi sănătate în măsura în care natura serviciului prestat o permite; 

- să plătească retribuţia. 

Rezilierea raporturilor din contractul de prestări servicii: 

- zilnic, începând cu sfârşitul zilei următoare, dacă plata se face pe zi; 

- cel mai târziu în prima zi lucrătoare din cursul unei săptămâni, începând cu sfârşitul 

următoarei zile de sâmbătă, dacă plata se calculează pe săptămâni; 

- cel mai târziu pe data de 15 a lunii, începând cu sfârşitul lunii calendaristice, dacă plata 

se calculează pe luni; 

- cu respectarea termenului de preaviz de 6 săptămâni, începând cu sfârşitul unui 

trimestru calendaristic, dacă plata se calculează pe trimestre sau pe perioade mai mari; 

- oricând dacă plata nu se face în dependenţă de intervale de timp. 

 

 

TEMA 12. CONTRACTUL DE TRANSPORT ŞI EXPEDIŢIE 

 

Prin contractul de expediţie, expeditorul se obligă pe contul şi în numele clientului, sau în 

nume propriu, să încheie un contract de transport şi să efectueze actele necesare în vederea 

efectuării transportării, iar clientul se obligă să achite remuneraţia convenită numită comision. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual, negociabil dar 

poate fi şi de adeziune, real, poate fi atât principal cât şi accesoriu, numit, patrimonial, poate fi 

încheiat atât personal cât şi prin reprezentant, poate fi atât de executare instantanee cât şi 

succesivă, pur şi simplu dar poate fi şi afectat de modalităţi, revocabil. 

Părţile: expeditor – persoana fizică ce realizează transportarea cu mijlocul de transport şi 

care posedă autorizaţiile speciale  sau persoana juridică, proprietar al unităţii de transport. 

Clientul – persoana fizică sau juridică. 

Obiectul: totalitatea actelor juridice şi materiale necesare în scopul executării deplasării. 
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Forma - se încheie în scris. Clientul urmează să elibereze expeditorului procură dacă 

aceasta este necesară pentru executarea obligaţiilor contractuale. 

Preţul: remuneraţia convenită. 

Obligaţiile clientului: 

- să furnizeze la timp informaţii asupra bunului, informaţii pentru întocmirea 

documentelor de transport, precum şi îndeplinirea procedurilor vamale şi altor formalităţi; 

- să transmită expeditorului documentele care atestă exacticitatea unor astfel de 

informaţii; 

- să atragă atenţia expeditorului asupra naturii pericolului şi asupra măsurilor de 

precauţie, în cazul unor bunuri periculoase; 

- să ambaleze bunurile, dacă natura bunurilor reclamă aceasta, în aşa fel încât să 

corespundă cerinţelor transportului; 

- să confirme faptul recepţionării încărcăturii; 

- de a achita remuneraţia convenită de părţi; 

Obligaţiile expeditorului: 

- să confirme faptul recepţionării încărcăturii; 

- de a verifica modul de încărcare şi aranjare a încărcăturii; 

- să îndeplinească expedierea în special sub aspectul alegerii transportatorului, cu grija 

unui expeditor diligent; 

- să ţină seama de interesele clientului şi să urmeze indicaţiile acestuia; 

- să asigurare bunul doar atunci când a primit o indicaţie în acest sens de la client. În 

lipsa unei indicaţii speciale, expeditorul este obligat să asigure încărcătura în modul obişnuit cu 

un asigurător ales de el; 

- de a executa transportarea în termenul stipulat în contract; 

- de a asigura predarea încărcăturii la punctul de destinaţie. 

 

 

TEMA 13. CONTRACTUL DE DEPOZIT ŞI MAGAZINAJ 

 

Prin contractul de depozit depozitarul se obligă să păstreze bunul mobil predat de deponent 

pe o perioadă determinată sau nedeterminată şi să-l restituie la cerere. 

Caracterele juridice:  sinalagmatic sau unilateral, cu titlu gratuit sau oneros, real,  

translativ de drepturi, patrimonial, consensual, poate fi încheiat atât personal cât şi prin 

reprezentant, numit, principal dar poate fi şi accesoriu, negociabil dar poate fi şi de adeziune, 

irevocabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi. 

Părţile: deponent poate fi orice persoană fizică sau juridică. Depozitar poate fi orice 

persoană fizică capabilă în condiţiile prevăzute de legislaţia civilă de a duce răspundere 

patrimonială de daunele cauzate deponentului pe durata depozitului. 

Obiectul contractului – bunuri mobile corporale, creanţele constatate printr-un titlu la 

purtător, asimilate cu bunurile mobile la purtător. Obiectul contractului trebuie să fie individual 

determinat.  

Forma contractului de depozit este scrisă ce se confirmă prin chitanţă de bagaje sau jeton. 

Termenul contractului poate fi pe o durată determinată sau nedeterminată.  

Preţul îl constituie remuneraţia care apare ca element al contractului atunci când depozitul 

este cu titlu oneros. 
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Obligaţiile depozitarului:  

- de a primi bunul la păstrare; 

- de a nu folosi bunul depozitat; 

- să se îngrijească de integritatea bunului primit cu prudenţă şi diligenţa unui bun 

profesionist; 

- să se îngrijească de integritatea bunului  ca de propriul bun; 

- să nu folosească, fără permisiunea deponentului, bunul predat în depozit, cu excepţia 

cazului când aceasta este necesar conservării bunului; 

- sa restituie bunul. Riscul pieirii sau deteorării fortuite rămâne în sarcina deponentului; 

- sa remită fructele bunului depozitat percepute în perioada de depozitare; 

- să plătească dobânda pentru banii depozitaţi numai din ziua în care a fost pusă în 

întârziere şi  restituirea bonurilor. 

Drepturile depozitarului:              

- să refuze primirea bunului care nu i-a fost predat în termenul stabilit, dacă contractul nu 

prevede altfel; 

- să modifice modul , locul şi alte condiţii de păstrare fără a cere deponentului 

încuviinţarea, în cazul în care modificarea condiţiilor depozitului este strict necesar pentru 

înlăturarea riscului de distrugere, pierdere sau deteriorare a bunului; 

- să vândă bunul la un preţ determinat de situaţia creată în cazul când deponentul nu 

poate întreprinde vre-o acţiune odată cu apariţia unui pericol real de deteriorare sau degradarea 

bunului depozitar, ori apariţia altor condiţii care ameninţă siguranţă păstrării bunului dă 

depozitarului dreptul; 

- poate cere oricând deponentului să-şi ridice bunul depozitat dacă în contract nu este 

stabilit un termen de depozitare. 

Obligaţiile deponentului: 

- să compenseze depozitarului cheltuielile necesare păstrării bunului; 

- să repare prejudiciul cauzat depozitarului prin caracteristicile bunului depozitat în cazul 

în care ştia sau trebuia să ştie despre ele; 

- să repare prejudiciul cauzat prin preluarea anticipată a bunului; 

- să compenseze cheltuielile necesare pentru perceperea şi păstrarea fructelor; 

- să ridice bunul depozitat în termenul stabilit în contract.         

Drepturile deponentului: să-şi ridice oricând bunul depozitat, chiar şi atunci când 

contractul prevede un termen de depozitare. 

   Sechestrul - este depozitul în baza căruia persoanele remit un bun în litigiu unui terţ, care 

se obligă să-l restituie după terminarea procesului, celui  care are dreptul asupra lui. Depozitarul 

este ales de către părţi în mod mutual. Părţile pot să desemneze pe unul dintre ei. În cazul în care 

părţile nu ajung la un numitor comun, pot cere instanţei de judecată să decidă . 

Sechestrul încetează după soluţionarea litigiului prin restituirea bunului către cel 

îndreptăţit. Depozitarul nu poate să fie eliberat de obligaţii şi să restituie bunul înainte de 

soluţionarea litigiilor, decât cu consimţământul tuturor părţilor sau prin autorizarea instanţei de 

judecată. Depozitatul trebuie să facă o dare de seamă la sfârşitul depozitului sau pe parcursul lui 

la cererea părţilor sau a instanţei de judecată. 

Magazinajul - prevede predarea de bunuri spre păstrare la un depozit de mărfuri. 

Magazinerul este obligat, dacă legea sau contractul nu prevede altfel, să determine la primirea 

bunurilor cantitatea (numărul, măsura greutatea, genul, felul sau alte caracteristici specifice). 
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La primirea bunurilor magazinerul are obligaţii să elibereze o recipisă de magazinaj care 

trebuie să conţină: 

- data întocmirii şi numărul de înscriere în registru de magazie;  

- numele sau denumirea şi adresa persoanei  bunurile căreia se înmagazinează; 

- locul de înmagazinare;  

- regulile magazinerului; 

- cantitatea ţi calitatea bunurilor şi descrierea ambalajului pentru cele ambalate; 

- costul de magazinaj şi alte costuri care pot să apară; 

- faptul ca bunul trebuie sau nu asigurat şi costul de asigurare;  

- termenul şi data expirării; 

- semnătura magazinerului şi ştampila. 

Recipisa poate fi: nominativă şi la ordin - ea poate fi transmisă prin andosare. Magazinerul 

este obligat să livreze bunurile înmagazinate numai posesorului legitim al recipisei şi numai în 

schimbul recipisei . 

Magazinerul nu poate cere ridicarea bunului înmagazinat înainte de expirarea termenului 

convenit pentru magazinaj, în lipsa acestui termen ,înainte  de a expira 3 luni de la înmagazinare 

cu respectarea preavizului de o lună. Dacă deponentul  nu ridică bunul la expirarea termenului, 

magazinerul are dreptul în urma unei somaţii să vândă bunul la licitaţie la expirarea unei luni de 

la somaţie. 

 

 

TEMA 14. CONTRACTUL DE MANDAT ŞI ADMINISTRARE FIDUCIARĂ 

 

Prin contractul de mandat mandantul împuterniceşte mandatarul de a o reprezenta la 

încheierea de acte juridice, iar mandatarul prin acceptarea mandatului se obligă să acţioneze în 

numele şi pe contul mandantului. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, consensual, cu titlu gratuit sau oneros, numit, translativ 

de drepturi, cu conţinut patrimonial cât şi cu conţinut nepatrimonial, intuitu personae, principal, 

de executare succesivă, negociabil, poate fi atât simplu cât şi afectat de modalităţi, revocabil. 

Părţile: mandantul – capacitatea de exerciţiu de a săvârşi acte personal. Mandatarul – 

capacitatea de exerciţiu deplină. 

Obiectul: încheierea de acte juridice. 

Preţul apare numai în cazul mandatului oneros. 

Obligaţiile mandatarului: 

- de a executa mandatul cu diligenţă; 

- de a executa mandatul în limita împuternicirilor primite; 

- de a executa mandatul în conformitate cu indicaţiile primite; 

- de a executa indicaţiile doar după ce a comunicat mandantului dezavantajele posibile, 

dacă executarea mandatului în conformitate cu indicaţiile mandantului duce evident la 

dezavantajarea acestuia, iar acesta insistă asupra indicaţiilor; 

- de a evita apariţia conflictelor între interesele sale personale şi interesele mandatului; 

- să execute mandatul personal, dacă contractul nu prevede altfel; 

- să nu divulge informaţia care i-a devenit cunoscută în cadrul activităţii sale, dacă 

mandantul are un interes justificat în păstrarea secretului sau dacă dezvăluirea nu este permisă de 

mandat; 
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- să dea mandantului darea de seamă despre executarea mandatului; 

- să remită mandantului tot ceia ce a primit pentru executarea mandatului şi nu a utilizat 

în acest scop, precum şi tot ce a dobândit în legătură cu executarea mandatului. 

Obligaţiile mandantului: 

- să compenseze cheltuielile care au fost suportate de către mandatar pentru executarea 

mandatului; 

- să plătească retribuţia convenită, dacă mandatul este cu titlu oneros; 

- să repare prejudiciul produs fără vina sa, pe care mandatarul l-a suferit în executarea 

mandatului. 

Încetarea contractului de mandat: 

- la expirarea termenului contractului; 

- în urma revocării contractului; 

- în urma rezilierii contractului; 

- la decesul uneia dintre părţi; 

- în urma declarării uneia dintre părţi dispărută fără veste; 

- în urma lipsirii sau limitării capacităţii de exerciţiu a uneia dintre părţi; 

- odată cu executarea totală a contractului de mandat. 

Prin contractul de administrare fiduciară fiduciantul predă bunuri în administrare fiduciară 

fiduciarului, iar fiduciarul se obligă să administreze patrimoniul în interesul fiduciantului. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros sau gratuit, de executare 

succesivă, translativ de drepturi, patrimonial, poate fi încheiat personal sau prin reprezentant, 

numit, poate fi atât principal cât şi accesoriu, negociabil, revocabil, poate fi atât simplu cât şi 

afectat de modalităţi. 

Părţile: fiduciant – persoană fizică sau juridică ce întruneşte condiţiile generale privind 

încheierea contractelor civile. Fiduciar – orice persoană cu capacitatea de exerciţiu deplină, cu 

excepţia autorităţilor publice. 

Obiectul contractului îl constituie orice bun, inclusiv o universalitate de bunuri, atât 

existente la momentul încheierii contractului, cât şi dobândite pe viitor, inclusiv bunurile 

dobândite de fiduciar în executarea contractului. 

Forma contractului de administrare fiduciară este scrisă. 

Preţul – remuneraţia urmează a fi plătită numai dacă este stipulătă în contract. 

Obligaţiile fiduciarului: 

-   a confirma faptul recepţionării bunului; 

- a păstra şi a îngriji de bun cu diligenţă; 

- a asigura integritatea bunului; 

- a nu transmite bunul unor terţe persoane, dacă contractul nu prevede altfel; 

- a administra bunul în interesele fiduciantului; 

- a repara prejudiciul cauzat, dacă nu manifestă faţă de interesele fiduciantului diligenţa 

de care dă dovadă în afacerile proprii; 

- să transmită fiduciantului tot ceia ce a obţinut în legătură cu administrarea bunului, 

- să restituie bunul fiduciantului sau altei persoane desemnate de acesta; 

- să facă public faptul separării bunurilor luate în administrare fiduciară de bunurile sale 

şi să menţină această publicitate; 

- să indice în actul juridic încheiat cu terţele persoane că acţionează în calitate de 

fiduciar; 
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- să execute obligaţiile asumate din contul patrimoniului fiduciantului, dacă contractul nu 

prevede altfel. 

Obligaţiile fiduciarului: 

- să transmită bunul în administrare fiduciară; 

- să nu intervină in activitatea operativă a fiduciarului; 

- să restituie fiduciarului cheltuielile suportate de acesta în legătură cu administrarea 

bunului; 

- să-l remunereze pe fuduciar, dacă acesta prevede contractul; 

- să confirme faptul recepţionării bunului la încetarea contractului. 

Încetarea contractului de mandat: 

- la expirarea termenului contractului; 

- în urma revocării contractului; 

- în urma rezilierii contractului; 

- la decesul uneia dintre părţi; 

- în urma declarării uneia dintre părţi dispărută fără veste; 

- în urma lipsirii sau limitării capacităţii de exerciţiu a uneia dintre părţi; 

odată cu executarea totală a contractului de mandat. 

 

 

TEMA 15. INTERMEDIEREA ŞI COMISIONARUL PROFESIONIST 

 

Prin contractul de intermediere intermediarul se obligă faţă de client să acţioneze în 

calitate de mijlocitor la încheierea unora sau mai multe contracte între acesta şi terţi. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, negociabil, consensual, 

generator de drepturi, principal, numit, încheiat personal sau prin reprezentant, de executare 

succesivă, pur şi simplu. 

Părţile: intermediarul trebuie să aibă capacitatea de exerciţiu deplină, clientul trebuie să 

aibă capacitatea de a încheia contractul pe care îl mijloceşte intermediarul. 

Obiectul contractului: reprezintă acţiunea părţilor şi anume: 

- acţiunile intermediarului îndreptate la exercitarea anumitor acţiuni de intermediare şi 

anume la încheierea contractelor cu terţii conform indicaţiilor clientului; 

- acţiunea clientului îndreptată spre primirea bunurilor reziliate din intermediere şi 

remunerarea serviciilor de intermediere. 

Forma contractului - forma scrisă doar pentru contractul de intermediere exclusivă, pentru 

celelalte contracte forma fiind trecută sub tăcere, deci contractul de intermediere poate fi încheiat 

în forma determinată de părţi. 

Intermedierea închirierii de locuinţe - un contract prin care o parte intermediarul locativ se 

obligă se intermedieze ori să indice celeilalte părţi ocazia de a încheia un contract de închiriere a 

unei locuinţe. Privitor la intermedierea închirierii de locuinţe se aplică regulile generale ale 

intermedierii. 

Intermedierea împrumutului - intermediarul împrumutului se obligă să intermedieze un 

împrumut sau să indice ocazia de-a încheia un contract de împrumut celeilalte părţi numit client. 

Intermedierea comercială – este activitatea intermediară desfăşurată de intermediarul 

comercial fără împuterniciri permanente în bază de contract, la încheierea unui sau mai multor 

contracte  în domeniul activităţii sau vânzării de bunuri sau de titluri de valoare, de asigurări de 
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operaţiuni bancare, de transport de bunuri, de închiriere de bunuri ale circuitului comercial. 

Comisionar profesionist  este persoana care, în cadrul activităţii sale comerciale 

permanente, îşi asumă obligaţia de a încheia contracte cu mărfuri sau cu titluri de valoare în 

nume propriu, dar pe contul comitentului. 

Obligaţiile comisionarului: 

- să execute cu diligenţa unui bun comerciant obligaţiile pe care şi le-a asumat; 

- să respecte interesele comitentului şi să îndeplinească indicaţiile date de el; 

- să prezinte un raport cu privire la executarea comisionului; 

- să repare prejudiciul cauzat, în cazul în care nu acţionează indicaţiilor comitentului. 

 

 

TEMA 16. CONTRACTUL DE ASIGURARE ŞI TRANZACŢIA 

 

Prin contractul de asigurare, asiguratul se obligă să  plătească asiguratorului  prima de 

asigurare, iar acesta se obligă să plătească, la producerea  riscului asigurat, asiguratului sau unui 

terţ suma asigurată ori despăgubirea, în limitele şi în termenele convenite.  

Caracterele juridice: sinalagmatic, consensual, cu titlu oneros, aleatoriu, principal, 

generator de drepturi, patrimonial, poate fi încheiat personal sau prin reprezentant, numit, de 

executare succesivă, de adeziune, irevocabil, afectat de modalităţi. 

Părţile: asiguratorul este o persoană juridică constituită, inclusive şi cu capital străin, în 

scopul desfăşurării activităţii de asigurare pe bază de licenţă, asiguratul - este persoana fizică sau 

juridică care intră în raporturi juridice cu asiguratorul fie în virtutea legii, fie în încheierea 

contractului de asigurare şi care în condiţiile generale posedă capacitatea de a încheia contractul. 

Riscul asigurat - este un eveniment viitor, posibil dar incert la care sunt expuse bunurile ori 

patrimoniul sau viaţa, ori sănătatea unei persoane. 

Cazul asigurat -  este evenimentul asigurat pentru înlăturarea consecinţelor căruia s-a făcut 

asigurarea şi care s-a produs. 

Interesul asigurării – în cazul asigurării de bunuri se înţelege dauna efectivă pe care 

asiguratul o poate pierde în caz de degradare a bunului asigurat. 

Suma asigurată – este suma maximă în limita căreia asiguratorul plăteşte indemnizaţia de 

asigurare la ivirea cazului asigurat. 

Prima – este suma de bani pe care o plăteşte asiguratul asiguratorului la survenirea cazului 

asigurat. 

Indemnizaţia de asigurare – suma de bani pe care asiguratorul o achită asiguratului la 

survenirea cazului asigurat. 

Daună de asigurare – prejudiciul suferit de asigurat în urma realizării cazului asigurat. 

Obiectul asigurării este bunul, despăgubirea datorată de asigurat terţelor persoane, 

păgubite sau viaţa, capacitatea de muncă a unei persoane. Obiectul asigurării nu se confundă cu 

obiectul contractului de asigurare. Contractul de asigurare are ca obiect prestaţiile la care s-au 

obligat părţile, respectiv plata primei de asigurare în cazul asiguratului şi achitarea indemnizaţiei 

de asigurare (despăgubire) în cazul asiguratorului.  

Forma -  contractul de asigurare se încheie în scris. În contractul de asigurare se va indica: 

- numele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor contractante; 

- obiectul asigurării: bun, persoana şi răspunderea civila; 

- riscurile ce se asigură; 
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- începutul şi durata asigurării; 

- sumele asigurate; 

- primele de asigurare, locul şi termenele de plată; 

- alte date, conform legii sau contractului. 

    Contractul de asigurare nu se poate dovedi prin martori, chiar dacă există un început de 

dovadă scrisă. 

Termenul în contractul de asigurare: asigurarea începe din momentul achitării primei de 

asigurare sau a primei tranşe a  acesteia  şi  încetează  la  ora  24 a ultimei zile din termenul  

convenit  pentru  asigurare dacă legea sau contractul nu prevede altfel. În  cazul  în  care  

contractul  de  asigurare se încheie pentru o perioadă  de  peste  5  ani,  părţile pot rezilia 

contractul la încheierea celui  de-al  cincilea an sau a fiecăruia dintre anii următori, respectând un 

termen de preaviz de 3 luni.  

În  cazul contractelor încheiate pe termen nelimitat, ambele parti sunt îndreptăţite să 

rezilieze  contractul, respectând  un  termen  de preaviz de cel puţin o lună şi de cel mult 3 luni. 

Acordul  prin  care contractul de asigurare se consideră prelungit în mod tăcit pe o perioada 

mai mare de un an se consideră nul. 

Obligaţiile asiguratorului: 

- să  remită, împreună  cu  poliţa  de asigurare, copiile  de  pe  propunerile  scrise depuse de 

asigurat sau în numele lui; 

- să  aducă  la cunoştinţa asiguratului, într-o formă adecvată, condiţiile asigurării; 

- să  efectueze  plata, la apariţia dreptului asiguratului sau al beneficiarului  asigurării  de a 

încasa suma asigurată sau despăgubirea de asigurare, în termenul stabilit în condiţiile de 

asigurare; 

- să  compenseze  asiguratului  cheltuielile  aferente  evitării producerii  cazului  asigurat  

sau  limitării  oportune  a  prejudiciilor pasibile de despăgubire; 

- să păstreze confidenţa informaţiei despre asigurat şi a persoanelor asigurate,de care a luat 

cunoştinţă în procesul asigurării. 

Obligaţiile asiguratului: 

- să informeze asiguratorul, la încheierea contractului, despre toate circumstanţele esenţiale 

referitoare la mărimea riscului ce se asigură; 

- să  informeze  asiguratorul despre alte contracte de asigurare încheiate la obiectul 

respectiv; 

- să plătească la timp primele de asigurare; 

- să  întreprindă  acţiuni dependente de el pentru a evita producerea cazului asigurat sau 

pentru a limita pagubele cauzate de producerea lui; 

- să  informeze  asiguratorul  de  producerea  evenimentului asigurat îndată ce a aflat 

despre aceasta. 

Încetarea contractului de asigurare: prin reziliere la cererea uneia dintre părţi, la expirarea 

termenului contractului. 

Prin contractul de tranzacţie părţile previn un proces ce poate  să  înceapă, termină un 

proces început sau rezolvă dificultăţile ce apar în procesul executării unei hotărâri judecătoreşti. 

    Pentru  a fi în prezenţa unei tranzacţii, trebuie să fie întrunite cumulativ următoarele 

condiţii: 

- existenţa uni drept litigios şi îndoielnic în cadrul unui proces civil sau pe cale de a 

declanşa un asemenea proces; 
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- intenţia părţilor de a pune capăt procesului ori de al preântâmpina; 

- consecinţele reciproce - constând în renunţări, recunoaşteri, prestaţii ale unei părţi-în 

schimbul unor renunţări, recunoaşteri sau prestaţii acceptate ca fiind echivalente din partea 

celeilalte părţi. 

Caracterele juridic: sinalagmatic, cu titlu oneros, constitutiv de drepturi, comutativ, numit, 

de executare succesivă, principal, negociabil, irevocabil, afectat de modalităţi, poate fi încheiat 

personal sau prin reprezentant. 

Părţile sunt persoanele aflate în litigiu sau implicate într-un proces, fie că au dreptul de a 

se adresa în instanţă pentru soluţionarea litigiului sau interesului lezat. Astfel, părţile trebuie să 

îndeplinească condiţiile generale cu privire la capacitate. 

Obiectul îl constituie dreptul subiectiv litigios, contestaţiile şi acţiunele în instanţă 

existenţe asupra dreptului. 

Cauzele de nulitate ale contractului de tranzacţie: 

o Tranzacţia poate fi anulată pentru eroare asupra persoanei sau asupra obiectului litigios. 

Nimic nu se opune, astfel cum s-a arătat în doctrină, ca anularea să intervină şi pentru alte vicii 

de consimţământ (dol,violenţă); 

o Tranzacţia încheiată pentru executarea unui titlu nul (testament revocat) este nul, afară de 

cazul în care părţile au cunoscut despre nulitatea titlului; 

o Este nulă tranzacţia încheiată pe bază de documente care se dovedesc a fi false. Partea 

care ştia că sunt false când a încheiat tranzacţia nu poate cere anularea. Anularea se cere în acest 

caz pentru eroare şi nu pentru lipsă de cauză, deoarece dacă partea care a fost în eroare,ar fi ştiut, 

avea opţiune între a nu încheia tranzacţia ori a încheia în alte condiţii; 

o De asemenea este nulă tranzacţia asupra unui proces soluţionat printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă, despre care părţile sau una din ele nu aveau cunoştinţă, şi în acest caz 

nulitatea se bazează pe eroare; 

o Tranzacţia, având ca obiect general toate litigiile ditre părţi, rămâne valabilă chiar dacă 

ulterior încheierii ei se descoperă acte necunoscute de părţi, dacă actele au fost reţinute şi 

ascunse de una din părţi, tranzacţia este anulabilă prin invocarea dolului;  

o Tranzacţia este nulă dacă are un singur obiect şi ulterior se descoperă acte din acre rezultă 

că una din  părţi nu avea nici un drept asupra acelui obiect (de ex. o creanţă a cărei plată se 

dovedeşte cu o chitanţă descoperită după încheierea tranzacţiei). 

Efectele contractului de tranzacţie: 

a) Tranzacţia produce în primul rând, un efect extinctiv în privinţa drepturilor asupra 

cărora poartă concesiunile reciproce. Părţile, după încheierea tranzacţiei, nu mai pot invoca 

drepturile stinse prin înţelegerea lor. Ea are efectul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi 

executorie. ”Nu se poate relua judecata în privinţa unora dintre bunurile asupra cărora, în 

aplicarea principiului disponibilităţii, părţile au tranzacţionat”. Tot astfel, tranzacţia nu poate fi 

modificată nici parţial, deoarece ea formează un tot indivizibil, încât modificarea ei parţială er 

conduce la desfiinţarea ei în întregime. 

b) Tranzacţia produce, în principiu, efecte declarative de drepturi. Tranzacţia nu dă 

naştere în principiu la drepturi noi, ci prin ea se recunosc pur şi simplu drepturi preexistente, ea 

producând efecte declarative. 

  c) Tranzacţia are şi efecte translative sau constitutive de drepturi. În cazul în care părţile, 

în cadrul concesiilor reciproce, se obligă la schimbarea unor bunuri ori la efectuarea unor 

prestaţii noi tranzacţia are un efect translativ ori constitutiv, după caz. 
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TEMA 17. CONTRACTUL DE SERVICII TURISTICE 

 

Prin contractul de servicii turistice agentul turistic, se obligă să acorde  turistului serviciile 

stipulate iar acesta din urmă se obligă să achite costul lor. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, comutativ, consensual, generator de 

drepturi şi obligaţii, principal, de adeziune, afectat de modalităţi, revocabil, numit, de executare 

succesivă. 

Părţile: agentul turistic trebuie să fie persoană juridică şi să deţină licenţa de turism 

eliberată de Agenţia Naţională de Turism. Turist poate fi orice persoană, inclusiv şi persoanele 

minore însoţite de reprezentanţii legali. 

Obiectul contractului  îl constituie acţiunile de prestare a serviciilor turistice. 

Forma – se încheie în scris. 

Preţul menţionat în contract nu poate fi modificat, cu excepţia cazului în care contractul 

prevede o astfel de posibilitate şi indică modalitatea calculării preţului modificat. Preţul indicat 

în contract poate fi modificat în mod excepţional, în cazul schimbării preţurilor pentru transport, 

a taxelor pentru anumite servicii, de îmbarcare şi debarcare în porturi şi aeroporturi. Preţul nu 

poate fi majorat în termen de 20 de zile până la data începerii călătoriei. 

Termenul - pretenţiile întemeiate pot fi înaintate de către turist agentului turistic în decursul 

unei luni din momentul prevăzut în contract pentru încheierea călătoriei. Pretenţiile pot fi 

înaintate şi după expirarea termenului de o lună dacă termenul este omis din motive neimputabile 

turistului. 

Termenul de prescripţie al acţiunilor intentate de turist este de 6 luni, calculate din ziua 

care, conform contractului, este ultima zi a călătoriei.  

Obligaţiile agentului turistic: 

- să pună la dispoziţia clientului, în scris  sau în orice formă adecvată, o informaţie 

despre regimul de vize şi paşapoarte, precum şi despre cerinţele de asigurare a sănătăţii pe durata 

călătoriei; 

- să prezinte clientului o informaţie despre timpul şi locul staţionărilor intermediare şi al 

joncţiunilor de transport, precum şi detaliile amplasării clientului în interiorul vehiculului; 

- să prezinte clientului o informaţie despre numele,adresa şi numărul de telefon al 

reprezentanţilor locali ai organizatorului sau, datele de identificare ale agenţiei locale căreia i se 

va adresa clientul în caz de necesitate; 

- să prezinte clientului o informaţie, în cazul călătoriei unor minori - datele de contact 

direct cu minorul sau cu persoana responsabilă de el la locul de destinaţie, 

- să prezinte clientului o informaţie despre posibilitatea procurării poliţei de asigurare 

care să acopere, în caz de accident sau boală, responsabilitatea clientului pentru faptul că a 

renunţat la călătorie, precum şi alte cheltuieli; 

- să presteze integral pachetul de servicii prevăzute în contract; 

- să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazuri de încălcare a prevederilor contractului 

turistic; 

- să contribuie la protecţia şi conservarea resurselor turistice; 

- să prezinte organelor de statistică şi Agenţiei Naţionale de Turism dări de seamă 

statistice în termenule stabilite de acestea. 

Obligaţiile turistului: 

- să respecte condiţiile şi regulile, prevăzute în contractul turistic; 
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- să respecte legislaţia ţării de aflare temporară, obiceiurile şi tradiţiile locurilor vizitate; 

- să respecte regulile vamale şi regulile de trecere la frontieră; 

- să repare toate prejudiciile aduse organizatorului turistic în cazul încălcării prevederilor 

contractului turistic; 

- să repare prejudiciile aduse ţării de aflare temporară. 

Drepturile turistului: 

- la totalitatea serviciilor turistice prevăzute de contract; 

- la securitate personală, protecţia vieţii, sănătăţii, drepturilor consumatorului, precum şi 

a proprietăţii; 

- la asistenţă medicală, în conformitate cu poliţele de asigurare, în caz de îmbolnăvire; 

- la repararea prejudiciului material şi moral cauzat prin nerespectarea prevederilor 

contractului turistic; 

- la informaţii complete şi obiective privind legile ţării de aflare temporară, obiceiurile 

populaţiei autohtone şi alte particularităţi a căror cunoaştere este necesară pentru cultivarea 

respectului faţă de valorile culturale naţionale; 

- la informaţii despre licenţierea organizatorului turistic; 

- la acces liber la obiectivele de interes turistic, pentru vizitarea şi folosirea cărora nu 

sunt stabilite restricţii legale. 

Încetarea contractului de servicii turistice: înainte de începutul călătoriei turistul poate 

rezilia oricând contractul. În cazul în care turistul reziliază contractul, organizatorul pierde 

dreptul asupra preţului călătoriei. El, poate totuşi, să ceară o despăgubire corespunzătoare. 

Cuantumul despăgubirii se determină în funcţie de preţul călătoriei, scăzându-se cheltuielile 

neefectuate de organizator, precum şi ceea ce organizatorul ar fi putut dobândi prin valorificarea 

în alt mod a prestaţiilor sale. În cazul în care călătoria este întreruptă, periclitată sau prejudiciată 

considerabil din cauza unei forţe majore ce nu putea fi prevăzută în momentul încheierii 

contractului, atât organizatorul, cât şi turistul poate rezilia contractul fără nici o altă condiţie. 

 

 

TEMA 18. FRANCHISINGUL 

 

Prin contractul de franchising franchiserul şi franchisee ,întreprinderi autonome se obligă 

reciproc să promoveze comercializarea de bunuri şi servicii prin efectuarea de către fiecare din 

ele a unor prestări speciale. 

Caracterele juridice: sinalagmatic, cu titlu oneros, translativ de drepturi, poate fi încheiat 

atât personal cât şi prin reprezentant, numit, de executare succesivă, principal, negociabil, 

irevocabil, afectat de modalităţi.    

Părţile: franchiser poate fi întreprinderea producătoare cu un nume şi o reputaţie pe o 

anumită piaţă, şi care pune la dispoziţia franchisee drepturi, materiale, instruire, precum şi 

informaţii cu privire la producerea şi desfacerea bunurilor sau seviciilor. Franchisee e partea care 

beneficiază de drepturile, materialele, instruirea transmisă de către franchiser, asigură producerea 

şi comercializarea bunurilor sau serviciilor şi achită franchiserului plata pentru acestea. Ambele 

părţi trebuie să aibă statut de întreprindere şi să fie autonome una de cealaltă. 

Obiectul - reprezintă complexitatea de drepturi exclusive care formează dreptul proprietăţii 

intelectuale  care include dreptul de folosinţe în procesul de producţie  a invenţilor, mărcilor 

comerciale etc, producerea sau comercializarea  mărfurilor, produselor, prestarea anumitor 
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servicii, conform statutelor şi calitatera stabilită de franchisee.  

Forma  - contractul se încheie în scris sub sancţiunea nulităţii.  

Termenul contractului - se determină de către părţi cu luarea în consideraţie a cerinţelor 

desfacerii bunurilor şi a serviciilor asupra cărora s-a convenit. Dacă durata nu este determinată 

sau depăşeşte 10 ani, oricaree din părţi are dreptul să rezilieze contractul cu respectarea unui 

termen de preaviz de un  an. Dcă nici una dinre părţi nu exercită dreptul de rezelier, la expirarea 

termenului contractul se prelungeşte de fiecare dată pentru 2 ani. 

Preţul contractuluiu  - are parţicularităţile sale  şi constă din sumele prestate de franchisee 

în folosul franchiserului. 

Cuantumul plăţilor şi formele lor sunt stabilite de părţi în contract. Ele pot fi în expresie 

bănească sau în natură. Ele pot fi în plată iniţială sau „royalty”- ce prezintă recompense periodice 

proporţional indicilor de activitate convenită de către părţi in contract.  

Obligaţiile franchiserului: 

- să pună la dispoziţia franchiseeului bunuri incorporale, drepturi, mărci de producţie, 

modele şi alte bunuri prevăzute în contract; 

- să asigure protejarea programului de prestare a serviciilor, de fabricare a bunurilor de 

intervenţiile terţelor persoane; 

- să asigure instruirea personalului franchiseeului. 

Franchiseeul este obligat: 

- să utilizeze drepturile exclusive în conformitate cu contractul şi indicaţiile 

franchiserului; 

- să nu divulge informaţia comercială secretă furnizată de franchiser; 

- să utilizeze programul de prestare cu diligenţa unui bun întreprinzător; 

- să acorde franchiserului dreptul de control privind respectarea tehnicilor de 

comercializare sau prestare de servicii precum şi calitatea acestora; 

- să respecte zona teritorială atribuită potrivit contractului, 

- să plătească redevenţele stabilite în contract. 

Încetarea contractului de franchising:  

- la expirarea termenului contractului; 

- la rezilierea contractului; 

- la realizarea scopului franchisingului; 

la încetarea uneia dintre părţi de la contract. 

 

 

TEMA 19. DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND MOŞTENIREA. DESCHIDEREA 

MOŞTENII 

                   

Termenul de succesiune în dreptul civil este susceptibil de mai multe înţelesuri. 

Astfel, printr-o primă accepţiune (mai largă), ce depăşeşte înţelesul termenilor de 

”moştenire” sau ”ereditate”, prin succesiune se înţelege orice transmisiune de drepturi, de la o 

persoană la alta, fie prin acte între vii, fie pentru cauză de moarte. 

 În accepţiunea restrânsă – şi acesta este sensul avut în vedere în materia 

succesiunilor – prin succesiune sau moştenire înţelegem o transmisiune a patrimoniului, a unor 

fracţiuni a acestuia, ori a unor bunuri sau valori determinate, care au aparţinut unei persoane 

fizice decedate, către una sau mai multe persoane fizice, în viaţă, către una sau mai multe 
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persoane juridice sau către stat, în baza unor norme de drept prestabilite. 

Normele juridice civile care reglementează moştenirea sunt aplicabile numai în cazul 

încetării din viaţă a unei persoane fizice şi nicidecum în cazul încetării existenţei unei persoane 

juridice. 

Persoana fizică decedată, deci cel care lasă moştenirea se mai  numeşte defunct sau de 

cujus, prescurtare a formulei romane „is de cijus succesione agitur”. Se  utilizează şi termenul de 

„autor”, iar în cazul moştenirii testamentare cel care dispune de patrimoniul său prin testament se 

numeşte „testator”. Cel care lasă moştenirea poate fi orice persoană fizică, indiferent de 

capacitatea de exerciţiu ale acesteia.  

Principiul indivizibilităţii transmisiunii moştenirii rezultă din unitatea patrimoniului 

succesoral. Acceptarea sau renunţarea la moştenire comportă un caracter indivizibil, neputând 

avea ca obiect numai o parte din moştenire. Un moştenitor nu poate să accepte sau să renunţe 

doar la o parte din moştenire, el va accepta moştenirea, conform vocaţiei succesorale sau va 

renunţa la ea.   

Moştenirea este denumită - testamentară, în cazul în care transmisiunea moştenirii are loc 

pe baza testamentului. 

Un loc important în materia succesiunii îl deţine următoarele momente: 

 Momentul deschiderii succesiunii; 

 Data deschiderii succesiunii;  

 Locul deschiderii succesiunii. 

Deschiderea succesiunii, trebuie înţeleasă ca fiind consecinţa juridică principală a 

încetării din viaţă a unei persoane fizice, constînd în încetarea calităţii de subiect de drept a 

celui despre a cărui moştenire este vorba şi marchează momentul transmisiunii succesorale. 

Înainte de deschiderea moştenirii nu poate fi vorba nici de moştenire şi evident, nici de 

moştenitori, deoarece, persoana fizică fiind în viaţă este titularul patrimoniului său, iar, de 

succesibili se poate vorbi doar de la data deschiderii moştenirii, căci anume în acest moment are 

loc transmisiunea de drept, a patrimoniului celui decedat către succesori. 

 

Persoanele care dobândesc moştenirea 

Capacitatea  succesorală  reprezintă  aptitudinea  unei  persoane  de  a  fi  subiect  al  

drepturilor  şi  obligaţiilor  pe care le implică   calitatea de moştenitor. Altfel spus, capacitatea 

succesorală este vocaţia unei persoane de a culege moştenirea lăsată de o altă persoană. A nu se 

confunda capacitatea  succesorală cu  capacitatea  de  folosinţă  sau cu  capacitatea  de  exerciţiu.  

Capacitatea  succesorală  se  referă  la  existenţa  în  viaţă  (la  momentul  deschiderii  

succesiunii)  a  persoanei  chemate  la  moştenire.  

a)În  cazul  succesiunii  testamentare  au  capacitatea  succesorală  următoarele categorii de 

persoane: 

- Persoanele  care  sînt  în  viaţă  la  momentul  deschiderii succesiunii. Deci, pentru a 

putea succede, persoana care are o astfel de vocaţie trebuie neapărat să existe la momentul 

deschiderii succesiunii. Dovada  existenţei  la  momentul  deschiderii  succesiunii  revine  acelei 

persoane  care  pretinde   drepturi  la  acea  moştenire sau  reprezentantului (legal sau 

convenţional)  persoanei  interesate  cu  actele  de  stare  civilă. Tot astfel, dovada se va putea 

face şi cu certificatul de deces sau hotărîrea judecătorească definitivă de declarare a morţii din 

care reiese că decesul moştenitorului a survenit ulterior deschiderii succesiunii.  

- Persoanele  care  au  fost  concepute  în  timpul  vieţii  celui  ce  a  lăsat  moştenirea  şi  s-
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au  născut  vii  după  decesul  acestuia.  Copilul conceput este considerat că există.  Nu va avea 

capacitate succesorală copilul conceput la data deschiderii succesiunii, dacă s-a născut mort. În 

cazul succesiunii testamentare nu  este  necesar  ca  cei  născuţi  după  decesul celui care a lăsat 

moştenirea să  întrunească  calitatea  de  copii al acestuia. 

- Persoanele  juridice  au capacitate succesorală (capacitate de a primi prin testament o 

moştenire sau bunuri din moştenire) de  la  data  dobândirii  personalităţii  juridice (capacităţii 

juridice civile).  Capacitatea  succesorală  a  persoanelor  juridice  nu  depinde  de  durata  

existenţei  persoanei  juridice  după  data  deschiderii  succesiunii.  Dacă  încetarea  persoanei  

juridice  a  intervenit  după  deschiderea  moştenirii,  drepturile  sale  succesorale  vor  trece  

asupra  persoanei  sau  persoanelor  juridice  dobânditoare  a  patrimoniului  persoanei  juridice  

indicate  în  testament, aflate în  reorganizare sau, respectiv,  vor  intra  în  masa patrimonială  

supusă  lichidării,  în  caz  de  dizolvare. 

b)Pentru ca o persoană să fie moştenitor legal nu este suficient ca ea să aibă capacitate 

succesorală, este necesar ca aceasta să fie chemată de lege la moştenire, adică să aibă voaţie 

succesorală legală. Legea conferă vocaţie succesorală rudelor (inclusiv celor din adopţie) a celui 

despre a cărui moştenire este vorba, soţului supravieţuitor şi statului. 

 

Noţiunea de masă succesorală 

Transmisiunea  succesorală  poate  fi  atît  activă  cît  şi  pasivă. 

În cadrul activului succesoral sînt cuprinse toate drepturile reale sau de creanţă ale celui 

care lasă moştenirea, cum ar fi: dreptul de proprietate asupra imobilelor; alte drepturi reale 

principale care au aparţinut defunctului şi care nu se sting la moartea lui (de exemplu, dreptul de 

servitute sau superficie) şi drepturi reale accesorii (de exemplu ipoteca, gajul); drepturile 

patrimoniale de autor (de exemplu, dreptul de a trage foloase materiale din valorificarea operei, 

etc); acţiunile patrimoniale care au aparţinut defunctului (de exemplu, acţiunea în revendicare, 

acţiunea în rezeliere sau rezoluţiune, etc) Există  şi  unele  drepturi  care  deşi  nu  fac  parte  din  

patrimonial  defunctului,  la  data  deschiderii moştenirii,  vor intra  în  alcătuirea  activului  

succesoral,  cum  ar  fi:  fructele  produse  de  bunurile succesorale, ulterior  deschderii 

moştenirii,  inclusiv  echivalentul  bănesc  al  folosinţei  exercitată  de  un  moştenitor  asupra  

unui  bun  din  patrimonial  succesoral. 

Fiecare dintre moştenitori va dobîndi, de la data deschiderii succesiunii, o cotă-parte ideală 

şi abstractă din toate drepturile şi obligaţiile pe care moştenirea le cuprinde. De fapt, bunurile ce 

formează patrimoniul succesoral sînt în indiviziune, deoarece creanţele şi datoriile se divid între 

moştenitori, potrivit vocaţiei succesorale a fiecăruia. 

Moştenirea este legală în cazul în care transmiterea patrimoniului succesoral are loc în 

temeiul legii - la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege. Ea intervine în cazul şi 

în măsura în care defunctul nu a dispus prin testament de patrimoniul său pentru caz de moarte 

sau manifestarea sa de voinţă nu poate produce efecte, în total sau în parte. 

Precizăm că moştenirea este legală şi în cazul în care defunctul a lăsat testament, însă acesta 

nu cuprinde dispoziţii referitoare la transmiterea patrimoniului succesoral, ci numai alte 

dispoziţii, de exemplu, cu privire la numirea unui executor testamentar, cu privire la funeralii, 

înlăturarea de la moştenire a unor rude etc. în acest din urmă caz, dacă cel înlăturat este 

moştenitor rezervatar, el va culege rezerva ca moştenitor legal, tot aşa cum şi ceilalţi 

moştenitori - care beneficiază de exheredare - vor culege moştenirea în temeiul legii, deci ca 

moştenitori legali. Cu alte cuvinte, moştenirea este legală fiindcă patrimoniul succesoral se 
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transmite la persoanele, în ordinea şi în cotele determinate de lege",moştenitorii justificând 

această calitate a lor prin invocarea textelor legale corespunzătoare. 

Persoanele care dobândesc moştenirea în temeiul legii sunt moştenitori universali, cu 

vocaţie la întregul patrimoniu lăsat de defunct, chiar clacă, în concret, existând o pluralitate de 

moştenitori, ei beneficiază numai de o tracţiune din moştenire. Rezerva se culege, în toate 

cazurile, cu titlu universal. Moştenitorii legali nu pot avea vocaţie numai la bunuri singulare, 

privite izolat (ut singuli), deci nu pot exista moştenitori legali f 11 litiu particular. 

 Moştenirea  este  testamentară  în  cazul   şi  în   măsura  în   care transmiterea masei 

succesorale are loc în temeiul voinţei celui care lasă moştenirea, manifestată prin testament. 

Folosind această noţiune - care are avantajul de a preciza că regulile dovoluţiunii legale se 

aplică întocmai numai în cazul persoanei decedate Iară testament (ab intestato mori) - trebuie 

totuşi să avem în vedere că folosirea ei este pur convenţională, fără semnificaţia din dreptul 

roman, în acest din urmă sens ea fiind, de fapt, improprie în dreptul nostru. 

 

Caracterele juridice ale transmisiunii moştenirii 

Având în vedere că intervine numai la moartea unei persoane fizice, moştenirea este: o 

transmisiune pentru cauză de moarte şi pentru că are ca obiect un patrimoniu (şi nu drepturi şi 

obligaţii privite izolat), are caracter universal. Apoi, deşi obiectul moştenirii îl constituie o masă 

(sau mai multe) de drepturi şi obligaţii în cadrul transmisiunii aceasta (patrimoniul) este, în 

principiu, unitar şi indivizibil. 

Transmiterea moştenirii pentru cauză de moarte. Transmiterea moştenirii se produce 

numai la încetarea din viaţă a unei persoane fizice, fie că este vorba de moarte fizic constatată, 

fie că este vorba de moarte declarată prin hotărâre judecătorească. Aşa fiind, faptul morţii 

constituie elementul distinctiv al transmisiunii succesorale şi o deosebeşte de transmiterea prin 

acte juridice între vii (inter vivos). 

Numai decesul unei persoane fizice poate avea ca efect transmiterea moştenirii, un astfel 

de efect nu este conceput în cazul încetării unei persoane juridice. 

în schimb, normele care reglementează transmiterea moştenirii sunt aplicabile şi statului 

sau persoanelor juridice, atunci când apar în calitate de dobânditori ai unor bunuri sau ai 

întregului patrimoniu al celui ce a încetat din viaţă. 

Transmiterea moştenirii este o transmisiune universală. Obiectul transmisiunii moştenirii îl 

formează patrimoniul unei persoane fizice decedate, în totalitate sau o fracţiune a acestuia, ca 

universalitate juridică, adică totalitatea drepturilor şi obligaţiilor care au valoare economică şi 

care au aparţinut defunctului. Altfel spus, transmiterea moştenirii poartă asupra unei universalităţi 

de bunuri sau asupra unei cote-părţi din această universalitate şi asupra unui bun specific 

determinat, ca şi în cazul transmisiunii prin acte juridice între vii. 

Nu se transmit prin moştenire: drepturile şi obligaţiile nepatrimoniale; drepturile patrimoniale 

care se sting la moartea titularului întrucât au caracter viager; obligaţiile patrimoniale legate de o 

calitate personală a defunctului. 

Transmiterea moştenirii este o transmisiune unitară. întrucât este privit ca un tot întreg, prin 

caracterul unitar al transmiterii moştenirii trebuie să înţelegem faptul că întreaga moştenire care se 

transmite este guvernată de aceleaşi norme juridice, fără a deosebi după natură şi originea bunurilor 

moştenirii ori a drepturilor şi obligaţiunilor din care este format acest patrimoniu. 

Transmiterea moştenirii este indivizibilă. Patrimoniul succesiunii este nu numai unitar, dar şi 

indivizibil. Aşa fiind, transmisiunea succesorală va fi şi ea indivizibilă. De aceea, acceptarea sau 
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renunţarea la moştenire sunt acte ce au un caracter indivizibil, astfel un moştenitor nu poate să 

accepte numai parţial sau să refuze o parte a moştenirii. Datorită acestui caracter, în cazul în care 

există mai mulţi moştenitori cu vocaţie la întreaga moştenire, renunţarea unuia sau a unora din ei 

profită moştenitorilor acceptanţi. 

Deschiderea moştenirii 

Stabilirea datei deschiderii moştenirii. Prin deschiderea moştenirii se produce efectul 

juridic al transmiterii moştenirii. Ea prezintă o importanţă juridică deosebită întrucât 

moştenitorii, indiferent că sunt moştenitori legali sau testamentari, nu pot dobândi nici un 

drept asupra patrimoniului succesoral până în momentul deschiderii moştenirii prin moarte, 

deoarece patrimoniul unei persoane fizice, aşa cum s-a arătat, nu poate fi transmis şi dobândit 

decât la moartea titularului. De fapt, înainte de deschiderea moştenirii nici nu se poate vorbi de 

moştenitori ori masă succesorală, persoana în viaţă fiind titularul patrimoniului său, iar 

moştenitorii urmează să fie determinaţi numai la data deschiderii moştenirii. 

 Data deschierii succesiunii prezintă o deosebită importanţă practică în următoarele 

considerente : 

  În funcţie de această dată se determină sfera persoanelor chemate a culege 

moştenirea, fie în temeiul legii, fie în baza testamentului, capacitatea lor de – a moşteni , precum 

şi drepturile ce li se cuvin prin moştenirea deschisă; 

 Acest moment marchează data pînă la care retroactivează acceptarea succesiunii 

sau renunţarea la aceasta: 

 Compunerea şi valoarea patrimoniului succesoral; 

 În cazul în care sunt mai mulţi moştenitori, marchează ziua în care începe starea 

de indiviziune între acestea şi pînă la care retroactivează efectul declarativ al împărţelii 

moştenirii. 

Importanţa juridică a datei deschiderii moştenirii 

Stabilirea momentului deschiderii moştenirii prezintă o importanţă majoră pentru că în 

funcţie de acest element se determină (indiferent de momentul soluţionării problemei pe cale 

notarială sau judecătorească): 

• persoanele  chemate  a  moşteni,  capacitatea  lor  succesorală  şi drepturile ce li se cuvin 

asupra moştenirii; 

• data de la care începe, de regulă, curgerea termenului de 6 luni de prescripţie a 

dreptului de opţiune succesorală; 

• momentul  transmiterii  moştenirii   la  succesori,  actul   juridic  al acceptării    

moştenirii   retroactivând până la data  deschiderii moştenirii. Tot astfel şi renunţarea la 

succesiune produce efecte retroactive până la această dată; 

• problema validităţii actelor (pactelor) juridice asupra moştenirii, ştiut fiind că, în 

principiu, actele asupra unei succesiuni nedeschise sunt nule absolut; 

• compunerea şi valoarea masei succesorale; 

• începutul    indiviziunii    succesorale    în    cazul    pluralităţii    de moştenitori 

universali sau cu titlu universal şi data până la care retroactivează efectul declarativ al ieşirii 

lor din indiviziune (al partajului); 

• legea care va cârmui devoluţiunea moştenirii în cazul conflictului în 

timp al unor legi succesorale succesive (principiul neretroactivităţii 
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Locul deschiderii succesiunii 

Potrivit dispoziţiilor legale din art.1443 al Codului civil - locul unde se deschide 

succesiunea - este ultimul domiciliu al defunctului, iar dacă acest domiciliu nu este cunoscut va 

fi locul de aflare a bunurilor sau a părţii lor principale.  

Evidenţiem faptul, că Codul civil nu precizează care domiciliu. Conform doctrinei şi 

practicii judiciare acesta este domiciliu permanent al celui care a lăsat moştenirea, deoarece 

defunctul punea să aibă mai multe domicilii, dar se consideră că unul este permanent. 

În cazul decesului unei persoane care nu a avut domiciliu în ţară,  indiferent că este vorba 

de un cetăţean moldovean sau de un cetăţean străin, locul deschiderii moştenirii este locul din 

ţară unde se află bunurile cele mai importante ca valoare ale acesteia. Dacă domiciliul 

defunctului este necunoscut întrucît a fost nomad, majoritatea autorilor aplică prin asemănare tot 

regula deschiderii moştenirii la locul unde se află bunurile mai importante ca valoare a 

moştenirii, iar în lipsă de bunuri, la locul unde s-a înregistrat moartea. 

Importanţa juridică a locului deschiderii moştenirii. 

 Locul deschiderii moştenirii prezintă importanţă pentru determinarea organelor 

competente teritorial să rezolve diferite probleme privind moştenirea. 

a) Astfel secretarul consiliului local al localităţii ultimului domiciliu al defunctului 

(sau procurorul) poate cere (iar dacă moştenirea cuprinde imobile este obligat să ceară) 

deschiderea procedurii succesorale notariale şi, dacă este cazul, luarea măsurilor de conservare. 

b) Instanţa judecătorească competentă a judeca acţiunile privitoare la moştenire se 

determină tot în funcţie de locul deschiderii moştenirii (chiar clacă în masa succesorală se găsesc 

imobile aflate în circumscripţia altei instanţe). Potrivit CPC această instanţă este competentă să 

judece: 

1. cererile   privitoare   la   validitatea   sau   executarea   dispoziţiilor testamentare; 

2. cererile  privitoare   la  moştenire,  precum   şi  cele  privitoare   la pretenţiile pe care 

moştenitorii (inclusiv cel aparent) le-ar avea unul împotriva altuia (de exemplu, petiţia de 

ereditate, acţiunea în reducţiune sau pentru raportul donaţiilor, acţiunea de partaj succesoral 

şi cererile având ca obiect pretenţii născute din cauza şi în timpul indiviziunii etc.); 

3. cererile   legatarilor  sau   ale   creditorilor  defunctului   împotriva vreunuia din 

moştenitori sau împotriva executorului testamentar, inclusiv cererile    acelor    creditori    care    

au    făcut    cheltuieli    prilejuite    de înmormântarea defunctului sau cu conservarea şi 

administrarea bunurilor succesorale (creanţe ulterioare deschiderii moştenirii) ; 

4. cererile privitoare la anularea certificatului de moştenitor sau de ridicare   ori   de   

modificare   a   măsurilor   de   conservare   a   bunurilor succesorale. 

 

 

TEMA 20. DIFERITE TIPURI DE TESTAMENTE PREVĂZUTE DE 

LEGISLAŢIA RM 

 

1. 1.Consideraţii generale privind forma   testamentului 

2. Testamentul olograf 

3. Testamentul autentic 

4. Testamentul mistic 

5. 5.Testamentele asimilate celor autentificate   notarial 

6. Alte forme testamentare 
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Proprietatea este un drept natural, facultatea de a dispune de bunurile sale prin testamente, 

este şi ea tot un drept natural, ca o consecinţă firească a dreptului de proprietate. Legea nu 

intervine pentru a conferi un drept, ci numai pentru a organiza şi de a dirija exerciţiul lui. 

În lumina art.1449 din Codul civil al Republicii Moldova, testamentul este un act juridic 

solemn, unilateral, revocabil şi personal, prin care testatorul dispune cu titlu gratuit, pentru 

momentul încetării sale din viaţă, de toate bunurile sale sau de o parte din ele. 

Dispoziţiile testamentare pot fi privitoare la întregul patrimoniu al defunctului, caz în care, 

persoana instituită de testator a-l moşteni în totalitate, se numeşte legatar universal. Dacă, 

dispunătorul nu testează decât o parte din bunurile sale sau anumite bunuri în parte, legatele vor 

fi cu titlu universal sau legate particulare. 

Din cele expuse mai sus, rezultă că testamentul are următoarele caractere: 

1) Testamentul este un act juridic, care pentru a fi valabil, trebuie să izvorască dintr-o 

voinţă capabilă şi lipsită de vicii; 

2) Acest act juridic este unilateral, adică expresia unei singure persoane. Declaraţia de 

voinţă unilaterală a testatorului este suficientă, pentru ca legatarii să devină proprietari, din 

momentul morţii acestuia; 

3) Testamentul este un act juridic solemn. Atât pentru a ocroti independenţa testatorului, 

cât şi pentru a asigura certitudinea acestei manifestări de ultimă voinţă, Codul civil cere, sub 

sancţiunea nulităţii absolute, ca voinţa testatorului să fie îmbrăcată în anumite forme 

determinate; 

4) Testamentul este un act personal. El este unul din puţinele acte juridice, pentru care 

legea nu permite reprezentarea. Prin urmare, testamentul trebuie să fie făcut de autorul său în 

persoană şi nu poate fi făcut nici odată prin mandatar. 

5) Testamentul este un act prin care, testatorul dispune de bunurile sale. Aceste dispoziţii 

de bunuri se numesc legate. Testamentul este deci un act juridic, care conţine legate; 

6) Testamentul este un act juridic, care cuprinde manifestarea voinţei actuale a testatorului, 

această voinţă nu produce efecte decât la moartea acestuia. Cât timp trăieşte testatorul, el 

păstrează, neatinse, toate drepturile asupra bunurilor de care a dispus prin testament, iar legatarul 

nu dobândeşte asupra bunurilor de i-au fost legate nici un drept, înainte de moartea testatorului; 

7) În sfârşit, testamentul este un act juridic esenţialmente revocabil. Cât timp este în viaţă, 

testatorul poate să modifice sau să revoce dispoziţiile cuprinse într-un testament anterior. 

Testamentul nu devine irevocabil, decât odată cu moartea testatorului. 

Conform art.1458 din Codul civil al Republicii Moldova, testamentul poate fi întocmit 

doar în una din următoarele forme: 

- testamentul olograf; 

- testamentul autentic; 

- testamentul mistic. 

Avându-se în vedere, că testatorul s-ar putea oricând afla în împrejurări excepţionale, cale 

l-ar împiedica să îndeplinească un testament în formele cerute de lege, legiuitorul a prevăzut 

pentru aceste situaţii – testamentele asimilate celor autentificate notarial, în art.1459 din Codul 

civil. 

Testamentul olograf 

Testamentul olograf este actul scris, datat şi semnat cu însuşi mâna testatorului, căci el 

trebuie să fie opera exclusivă şi personală a autorului, în acest caz fiind numit testator.  

Testamentul olograf este o instituţie nouă pentru Republica Moldova, credem că va fi cea 
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mai întrebuinţată formă testamentară, la exprimarea dispoziţiilor de ultimă voinţă a celui ce 

doreşte să facă un testament. Faţă de alte forme testamentare, testamentul olograf se 

caracterizează cu mai multe avantaje decât dezavantaje. 

Simplitatea formalităţilor pe care le necesită legiuitorul testamentului olograf, determină 

superioritatea numerică a avantajelor faţă de dezavantaje. Legea nu impune nici o altă 

formalitate, în afară de condiţia ca testamentul să fie scris, datat şi semnat de către testator 

personal. Testatorul nu are nevoie, ca în cazul testamentului autentic sau mistic să se prezinte la 

notar sau la funcţionarul care este abilitat cu împuternicirea de a autentifica testamentul. Este 

suficient ca testatorul să poată să scrie şi să aibă capacitate de exerciţiu, pentru a face un 

testament olograf. El poate fi făcut oricând, oriunde şi fără ajutorul nimănui, este forma 

testamentară care permite testatorului să ţină tăinuite dispoziţiile sale de ultimă voinţă. 

Faţă de aceste avantaje, testamentul olograf prezintă şi câteva dezavantaje. Este posibil ca 

testamentul olograf să fie dosit sau distrus, dar testatorul poate pune testamentul său la adăpostul 

riscului de pierdere, de distrugere sau de sustragere, scriindu-l în mai multe exemplare. 

Testamentul olograf uşurează sugestia şi captaţia. Această formă de testament înlesneşte 

falsificarea, care nu întotdeauna poare fi dovedită. Anume din acest punct de vedere, nu sunt de 

acord ca în Republica Moldova să de întocmească testamente olografe, deoarece în prezent, 

marea majoritate a populaţiei de vârsta a treia nu ştiu să scrie. Practica judiciară presupune, că va 

fi foarte greu de dovedit, dacă un testament a fost falsificat sau nu.  

Un testamentul olograf nu va fi valabil, decât dacă este scris în tot, datat şi semnat de mâna 

testatorului, adică îndeplineşte formele cerute de art.1458 Cod civil al Republicii Moldova. 

Condiţiile de formă ale testamentului olograf sunt următoarele: 

1) trebuie să fie scris de mâna testatorului; 

2) trebuie să fie datat de el; 

3) trebuie să fie semnat de testator. 

1) Testamentul olograf trebuie scris în întregime de testator. Această condiţie ca o 

garanţie impusă de lege, ca nici o voinţă străină de voinţa testatorului să nu intervină la 

redactarea testamentului. 

El poate fi scris pe orice suport: pe hârtie cu stiloul sau cu creionul, pe un perete cu pensula 

sau cu cărbune, pe o oglindă cu un diamant, cu condiţia ca scrisul să fie de mână. 

Actul juridic de care vorbim poate fi scris pe mai multe coli de hârtie, legate între  ele,  sau  

pe  mai  multe  foi  volante  din care cea din  urmă  să  fie  datată  şi semnată de testator, cu 

condiţia ca să nu existe îndoială că foile se urmează şi că alcătuiesc un singur testament.  

Nu este necesar ca un testament să fie scris dintr-o singură dată, el poate fi scris în mai 

multe dăţi, purtând o singură semnătură şi o singură dată, anume data din momentul terminării 

întocmirii testamentului. 

Testatorul poate efectua modificări ulterioare ale actului său de ultimă voinţă, însă acestea 

trebuiesc datate şi semnate. 

Cerinţa legii ca testamentul să fie scris de mâna testatorului nu se poate socoti ca 

îndeplinită, decât atunci când testatorul l-a scris în deplină libertate fizică. Prin urmare, este nul 

testamentul olograf, chiar scris în întregime de mâna testatorului, dacă mâna acestuia a fost 

ţinută şi condusă de altcineva, aşa încât testatorul nu a jucat decât un rol pasiv şi mecanic în 

scrierea testamentului. 

2) Testamentul olograf trebuie să fie datat de către testator. Conform art.1464 din 

Codul civil al Republicii Moldova pentru a fi valid, testamentul trebuie să fie datat de testator. 



62 
 

A doua condiţie cerută pentru existenţa testamentului olograf este datarea lui cu însăşi 

mâna testatorului, adică arătarea zilei, lunii şi anului când a fost făcut. Data este o formalitate 

esenţială, a cărei lipsă atrage nulitatea absolută a testamentului olograf. 

Data poate fi pusă la începutul sau la finele testamentului. Ea poate fi pusă şi în conţinutul 

actului, însă instanţa competentă va trebui să aprecieze dacă ea se referă la dispoziţiile care o 

preced sau şi la cele care o urmează.     

Această cerinţă de formă are o deosebită importanţă, întrucât în raport de ea se poate 

stabili: 

a) precizarea zilei când testamentul a fost întocmit, ne dă posibilitatea să verificăm dacă 

testatorul l-a redactat în stare de capacitate; 

b) în caz de pluralitate de testamente, data ne permite să determinăm ordinea de preferinţă, 

căci în caz de dispoziţii testamentare succesive şi contradictorii, cea din urmă o revocă pe cea 

precedentă. 

Data poate să fie scrisă fie în cifre, fie în litere. 

3) Testamentul olograf trebuie să fie semnat de către testator. A treia şi ultimă condiţie 

necesară existenţei testamentului olograf este subscrierea lui cu însuşi mâna testatorului, prin 

care el mărturiseşte că testamentul este opera sa. 

Semnătura nu trebuie obligatoriu să cuprindă numele şi prenumele testatorului. Este 

îndestulător să fie aceea cu care el semnează de obicei, însă numai dacă ea permite identificarea 

persoanei. Semnătura va fi valabilă, chiar dacă lipsesc din ea una sau mai multe litere, destul 

fiind ca ea să poată fi citită şi emanată de la testator. 

Semnătura figurează de obicei, la sfârşitul testamentului, pe care-l certifică. Acest loc nu 

este obligatoriu, semnătura putând fi plasată la începutul, în cuprinsul actului sau chiar pe o foaie 

separată, dacă se stabileşte că a fost scrisă pentru ca testatorul să-şi însuşească cuprinsul şi data 

testamentului. Semnătura este o formalitate esenţială. Lipsa ei atrage întotdeauna nulitatea 

absolută a testamentului olograf. Acestea sunt cerinţele de formă pentru validitatea acestui fel de 

testament. 

În afara celor trei reguli de formă, subscrise de lege, testatorul nu este supus la nici o altă 

formalitate pentru redactarea testamentului olograf.  

Conform practicii judiciare, atât pentru testamentul olograf cât şi  testamentului mistic, li 

se mai impun o formalitate posterioară morţii testatorului: anume testamentul înainte de a fi 

executat, trebuie să fie prezentat notarului de la locul unde s-a deschis succesiunea. 

Nerespectarea acestei formalităţi, nu atrage nulitatea testamentului olograf, adică aceste 

dispoziţii nu sunt sancţionate. 

Deşi este un act solemn, testamentul este un înscris sub semnătură privată. Cei cărora li se 

opune acest testament, pot să conteste scrierea, datarea sau semnătura acestuia de către testator.
 

În ceea ce priveşte puterea doveditoare a datei testamentului se admite că întrucât scrierea 

şi semnătura au fost recunoscute de cei cărora li se opun sau prin verificare de scripte s-a stabilit 

că ele aparţin testatorului, dara indicată în testament este opozabilă părţilor. Data testamentului 

este opozabilă terţelor persoane numai până la proba contrară. Terţii sau moştenitorii legali o pot 

combate, dar numai cu elemente intrinseci (se pot folosi orice mijloace de probă numai în caz de 

fraudă sau de incapacitate a testatorului).  
 

Testamentul autentic 

Forma autentică a testamentului este dată de organul care, potrivit legii, este competent să 
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confere autentificarea unui înscris. În prezent, Legea Republicii Moldova nr.1153-XIII de la 

11.04.1997 a atribuit notarilor această competenţă. 

Potrivit Codului civil, formalităţile la care sunt supuse testamentele, indiferent de formă 

sau organul (inclusiv persoana) investit cu competenţa de a da forţă autentică actului, sunt 

sancţionate cu nulitatea în caz de neîndeplinire. 

Avantajul principal al testamentului autentificat pe cale notarială este forţa sa probatore, ca 

orice act autentic, el face probă până la înscrierea în fals. Pe lângă aceasta, acest testament nu 

poate fi sustras şi distrus, deoarece unul din exemplare rămâne la notarul ce a autentificat 

testamentul. Forma sa specifică face ca testamentul să nu fie supus captaţiei sau sugestiei. 

Testamentul autentic este făcut şi de persoanele care nu ştiu să citească sau să scrie. 

Numărul mare de formalităţi impuse testamentului autentic, are adesea un rezultat contrar 

legii. Nu des, dar se mai întâmplă, ca una din formalităţi să nu fie îndeplinită, ceea ce atrage 

nulitatea testamentului, aşa încât  formalismul are drept rezultat să expună prea uşor testamentul 

autentic la pericolul nulităţii. 

Testamentului autentificat în Republica Moldova, i se va aplica cele mai multe din normele 

actelor autentice obişnuite. La toate aceste norme se mai adaugă şi câteva reguli specifice 

testamentului autentic. 

Ca orice act autentic, testamentul autentificat este scris în două exemplare. El poate să fie 

scris fie de persoana ce î-şi prezintă ultima voinţă, fie de către notar. Deoarece Legea Republicii 

Moldova nr.1153-XIII de la 11.04.1997, nu prevede cine anume va scrie testamentul, notarii 

scriu testamentul la dictarea testatorului, ca el să fie mai uşor de înţeles şi mai uşoară şi clară 

executarea testamentară. 

Legea sus-menţionată cere, ca data şi termenii ce se referă la conţinutul testamentului, să 

fie scrise măcar o dată prin cuvinte, iar numele, numele de familie şi prenumele să fie scrise 

deplin. 

Prin urmare, o persoană nu are nevoie să ştie să scrie spre a face un testament autentic. 

Dacă testamentul este scris de o terţă persoană, Legea Republicii Moldova nu cere ca această 

persoană să se prezinte şi ea la notar ca să semneze testamentul, cum este prevăzută de legislaţia 

României, deoarece notarul primind testamentul de la testator va citi cu glas tare întregul 

testament. Afară de aceasta, notarii sunt obligaţi să verifice, dacă conţinutul testamentului 

corespunde intenţiei reale a testatorului. 

După ce notarul sau o altă persoană cu funcţii de răspundere, care autentifică testamentul, 

în mod obligatoriu a explicat testatorului sensul şi semnificaţia proiectului testamentului, a citit 

şi a verificat dacă conţinutul testamentului corespunde cu intenţia reală a testatorului, testamentul 

va fi semnat şi de către testator. 

Legislaţia Republicii Moldova prevede obligatoriu, ca notarii să explice persoanelor ce vor 

să întocmească un testament şi să le lămurească Capitolul II, Titlul III din Cartea a patra a din 

Codul civil al Republicii Moldova, despre dreptul la o cotă obligatorie din succesiune (rezerva 

succesorală). 

Conform acestui articol, minorii sau copiii incapabili de muncă al celui ce a lăsat 

moştenirea (inclusiv cei înfiaţi), precum şi soţul şi părinţii incapabili de muncă, indiferent de 

conţinutul testamentului, moştenesc cel puţin 1/2 din cota, ce le-ar fi cuvenit fiecăruia din ei în 

caz de succesiune legală. 

Testamentul autentic este scris de obicei în limba de stat, adică în limba moldovenească, 

conform art.13 din Constituţia Republicii Moldova. Dar din unele considerente, el poate fi 
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întocmit şi într-o limbă pe care o cunoaşte şi testatorul şi persoana ce autentifică testamentul. 

Testatorul trebuie să se prezinte personal la notar şi să prezinte testamentul, căci am văzut 

că testamentul este un act strict personal, ce exclude reprezentarea. Până la întrarea în vigoare a 

Legii nr.1153-XIII de la 11.04.1997, testatorul era obligat să se prezinte în persoană la notarul în 

raza căruia se afla domiciliul lui. În prezent testamentul poate fi autentificat şi de un alt notar, 

decât acela al domiciliului testatorului, căci legea nu a prescris exclusivitatea competenţei 

notarului în raza căruia se află domiciliul testatorului. 

Cu toate că munca în zilele de repaus (repaus săptămânal: sâmbăta şi duminica), conform 

art.110 din Codul muncii al Republicii Moldova, este interzisă, totuşi testamentul nu este nul 

dacă, în caz de urgenţă şi în caz de pericol de moarte, se autentifică un testament la domiciliul 

unui bolnav şi într-o zi liberă sau de sărbătoare. 

Nu este interzis întocmirea şi autentificarea unui testament la domiciliul testatorului, în zile 

de sărbătoare sau în afara programului de lucru, doar că testatorul va trebui să achite onorarul 

notarului dublu decât dacă ar fi achitat taxa pentru  un testament autentificat în condiţii obişnuite. 

Neîndeplinirea formalităţilor prescrise de lege şi considerate ca substanţiale, cum ar fi 

constatarea identităţii persoanei, prezentarea în faţa notarului, citirea testamentului, semnarea lui, 

declaraţiile testatorului asupra testamentului, menţionarea formalităţilor în procesul-verbal atrage 

după sine nulitatea absolută a testamentului. 

La autentificarea testamentelor, notarii sau persoanele cu funcţii de răspundere se conduc 

nu numai de Legea cu privire la notariat nr.1153-XIII de la 11.04.97, dar şi de Instrucţiunea cu 

privire la îndeplinirea actelor notariale de către birourile notariale din R.S.S.M., aprobată la 24 

aprilie 1979 de către Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova. Cele mai importante reguli, după 

care trebuie să se conducă un notar la autentificarea unui testament sunt: 

1) Notarul autentifică testamentele prezentate personal de persoanele care au capacitate de 

exerciţiu. Autentificarea unui testament prin reprezentare nu se admite. Textul testamentului 

trebuie să fie alcătuit şi semnat personal de testator, indicându-se data şi locul unde a fost 

întocmit testamentul. 

Dacă testatorul, din cauza unor defecte fizice, unei boli, nu poate semna personal 

testamentul, atunci el poate fi semnat de altă persoană, conform legii. 

2) Persoana în folosul căreia se face testamentul nu are dreptul să asiste la alcătuirea şi 

autentificarea testamentului şi să semneze pentru testator. 

3) La autentificarea testamentului, notarul lămureşte testatorului conţinutul art.1505 din 

Codul civil al Republicii Moldova (despre cota obligatorie şi despre moştenitorii rezervatari). 

4) La autentificarea testamentului, nu se cere ca testatorul să prezinte dovezi, care să 

confirme dreptul său la bunurile ce le testează. 

5) Fiecare notar ţine cartea alfabetică de evidenţă a testamentelor, precum şi o carte 

alfabetică a testamentelor autentificate. 

6) Dacă notarul a primit o cerere de a se anula un testament autentificat anterior, precum şi 

dacă primesc un nou testament, care anulează sau modifică un testament anterior, va face despre 

aceasta o menţiune în registrul pentru înregistrarea actelor notariale, în cartea alfabetică şi pe 

exemplarul testamentului, care se păstrează la biroul notarial. Dacă testatorul prezintă 

exemplarul testamentului ce se află la el, atunci menţiunea despre anularea sau modificarea 

testamentului se face şi pe acest exemplar. Semnătura de pe cererea cu privire la anularea 

testamentului trebuie să fie legalizată pe cale notarială. 

Pentru ca testamentul să fie valabil, îndeplinirea regulilor sus-menţionate sunt absolut 
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obligatorii. 

După îndeplinirea obligatorie a regulilor enumerate, notarul pune pe testament girul de 

autentificare. Ulterior notarul aplică ştampila cu stema ţării şi semnează procesul-verbal care este 

scris de obicei în josul testamentului. 

 Testamentul mistic 

Testamentul mistic este un testament semnat de testator, strâns, sigilat şi prezentat 

notarului, care pune pe el o suprascriere autentică.  

Testamentul mistic este o formă intermediară între testamentul olograf şi testamentul 

autentic şi reuneşte unele din caracteristicile fiecăruia dintre ele, adică avantaje şi dezavantaje 

particulare fiecăruia. 

Formalităţile atribuite testamentului mistic de către Codul civil al Republicii Moldova 

trebuiesc îndeplinite sub sancţiunea nulităţii absolute a testamentului. 

Ca şi testamentul olograf, testamentului mistic rămâne secret. Testamentul  mistic poate fi 

scris de altă persoană decât de testator, aşa că poate să fie făcut, ca şi testamentul autentic, de o 

persoană care se află în imposibilitatea fizică de a scrie. Din acest punct de vedere, el prezintă un 

avantaj faţă de testamentul olograf. Testamentul mistic are o putere probatorie mai mare decât 

testamentul olograf, cel puţin în ceea ce priveşte suprascrierea, care este autentică. 

Acest tip de testamentul, conform analiştilor, va fi  cel mai puţin practic şi  cel mai puţin 

întrebuinţat din forme testamentare sus-menţionate. Într-adevăr, el are faţă de testamentul olograf 

dezavantajul de a necesita prezentarea testatorului în faţa notarului şi îndeplinirea unui număr de 

formalităţi, ceea ce se întâmplă şi la facerea unui testament autentic. Însă acest formalism nu 

atribuie testamentului mistic o putere probatorie absolută, deoarece numai suprascrierea 

constituie un act autentic, cu o forţă probatorie absolută, pe când testamentul rămâne un act sub 

semnătură privată, a cărei forţă probatorie e numai aceea a actelor sub semnătură privată. Prin 

urmare, testamentul mistic nu este nici simplu ca cel olograf, nici nu prezintă garanţiile celui 

autentic, aşa încât formalismul său, deşi î-l apără pericolul sustragerii sau al falsificării la care 

este expus testamentul olograf, constituie totuşi un avantaj insuficient. În concluzie putem spune, 

că de cele mai multe ori testatorul va recurge sau la forma olografă, atunci când are în vedere 

simplitatea şi secretul, sau la forma autentică, atunci când are în vedere siguranţa şi forţa 

probatorie a actului pe care îl întocmeşte. 

Testatorul poate să nu dateze testamentul, fiindcă data va fi conferită de către notar în 

suprascrierea autentică. 

A doua formalitate constă în strângerea şi sigilarea testamentului. Testatorul va putea, fie 

să strângă şi să sigileze testamentul mai dinainte, apoi să-l prezinte astfel strâns şi sigilat 

notarului, fie să-l strângă şi să-l sigileze înaintea notarului în momentul prezentării. Această 

operaţiune are drept scop să asigure secretul testamentului şi să facă imposibilă deschiderea sa şi 

substituirea unei alte hârtii în locul testamentului. 

Când testatorul prezintă testamentul strâns şi sigilat notarului, nu este obligatoriu ca 

strângerea şi sigilarea lui să fie făcută de însăşi autorul testamentului, ea poate să fie făcută şi de 

o terţă persoană, acestea rees chiar din textul legii, care nu precizează că testamentul va fi strâns 

şi sigilat personal de către testator, ci numai că testamentul „se va strânge şi se va sigila”. 

 Singura obligaţie pe care legea o impune testatorului este, că el trebuie să declare notarului 

că dispoziţiile din actul (testamentul) pe care-l prezintă, constituie testamentul său, scris şi 

semnat de el însuşi, sau scris de altă persoană dar semnat de el. 

Notarul, după ce va constata identitatea testatorului şi va lua declaraţii de la el, va scrie pe 
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hârtia pe care este scris testamentul, dacă acesta nu este închis în plic, sau pe plicul în care 

testamentul este închis: data prezentării testamentului, starea în care a fost prezentat testamentul, 

şi declaraţia testatorului: că cuprinsul hârtiei prezentate este testamentul său, scris şi semnat de 

el, sau scris de altă persoană, fie în tot sau în parte, dar semnat de el. În actul de suprascriere, nu 

este nevoie de a se notifica, că testamentul scris de altul a fost citit de testator.  

Semnătura testatorului trebuie să figureze nu numai în josul testamentului, dar şi în josul 

suprascrierii.  Procesul-verbal de suprascriere trebuie să fie semnat de testator şi de notar.  

Dacă testatorul nu a putut semna testamentul acesta va fi nul, deoarece semnarea 

testamentului este o formalitate substanţială. În cazul, în care testatorul a semnat testamentul, dar 

dintr-o cauză posterioară subsemnării testamentului, testatorul nu poate semna actul prezentat, 

notarul  va face o declaraţie în procesul-verbal, indicând motivul imposibilităţii semnării 

suprascrierii de către autorul testamentului, cu această formalitate suplimentară, testamentul va fi 

valabil. 

Odată suprascris şi toate formalităţile îndeplinite, testamentul este înmânat testatorului, 

acesta însă îl poate lăsa la păstrare în depozitul organului care l-a autentificat. 

În realitate testamentul mistic este format din două acte: 

 - testamentul - opera testatorului; 

 - suprascrierea – opera notarului. 

Testamentul propriu-zis este un simplu act sub semnătură privată, suprascrierea este un act 

autentic. De aici rezultă, că puterea probatorie a testamentului propriu-zis nu este aceea a 

suprascrierii. Suprascrierea, fiind un act autentic, trebuie să aibă o putere probatorie mai mare 

decât testamentul propriu-zis. Trebuie deci să separăm chestiunea puterii probatorii a 

testamentului mistic în două părţi şi să examinăm pe rând puterea probatorie a suprascrierii şi 

puterea probatorie a testamentului propriu-zis. 

Faptul că testamentul mistic nu are valoarea reală a unui testament autentic, decât în ceea 

ce priveşte suprascrierea, iar în ceea ce priveşte conţinutul său poate fi contestat ca un testament 

autentic, face ca formalitatea suprascrierii să piardă o mare parte din utilitatea şi din importanţa 

ei. Suprascrierea n-ar avea o eficacitate absolută şi reală decât dacă ar conferi autenticitatea 

întregului testament, ceea ce nu este posibil. Astfel, formalităţile impuse de lege testamentului 

mistic în mare parte nu-şi ating scopul şi totuşi, neîndeplinirea acestor formalităţi, atrage 

nulitatea testamentului mistic. 

Un testament mistic nul ca atare, din cauza neîndeplinirii unei formalităţi impuse de lege, 

poate fi însă valabil ca testamentul olograf, dacă îndeplineşte condiţiile de formă ale 

testamentului olograf, adică dacă testamentul este scris, semnat şi datat de mâna testatorului. 

Exemplificând cele spuse, presupunem că testatorul voind să facă un testament mistic, a scris, 

datat şi semnat el însuşi textul testamentului, însă notarul omite să facă în suprascriere 

menţiunile obligatorii, suprascrierea este nulă şi prin urmare testamentul este nul ca testamentul 

mistic, totuşi el rămâne valabil ca testament olograf. 

 

 Testamentele asimilate celor autentificare notarial 

Testamentele asimilate cu cele autentificate pe cale notarială, sunt acele testamente care 

pot fi făcute în împrejurări excepţionale. 

Regulile speciale pe care legea le dictează în această privinţă, fiind excepţionale, sunt de 

strictă interpretare şi ca orice excepţie, nu poate fi aplicată decât la cazurile determinate de lege. 

În anumite împrejurări, legea a considerat că ar fi imposibil să se respecte regulile ordinare 
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la întocmirea testamentului autentic şi pentru ca testatorul să nu se afle în imposibilitatea de a 

testa din pricina piedicilor  cauzate de împrejurări ce nu depind de el, legiuitorul a simplificat 

formalităţile şi le-a adaptat împrejurărilor speciale în care se află testatorul. 

Conform art.1459 din Codul civil al Republicii Moldova, se asimilează cu testamentele 

autentice pe cale notarială: 

a) testamentele autentificate de medicul principal, şeful, adjuncţii lor în probleme 

medicale, medicul de serviciu al spitalului, al unei alte instituţii medicale, al sanatoriului, 

directorul sau medicul principal al azilului pentru invalizi şi bătrâni dacă testatorul se tratează 

sau locuieşte într-o astfel de instituţie; şeful expediţiilor de exploatări, expediţiilor geografice şi a 

altor expediţii similare, dacă testatorul se află într-o astfel de expediţie;  

b) testamentele autentificate de căpitanul navei sau aeronavei, dacă testatorul se  află pe 

navă  sau aeronavă; 

c) testamentele autentificate de comandantul (şeful) unităţii, marii unităţi, institutului şi 

colegiului militar dacă la locul aflării lor nu există notar şi dacă testatorul este militar sau 

îndeplineşte serviciul unitatea militară sau este persoană civilă sau membru al familiei acestuia;  

d) testamentele autentificate de şeful instituţiei de privaţiune de libertate dacă testatorul se 

află în locul de privaţiune de libertate. 

În toate cazurile de întocmire a testamentelor privilegiate pe teritoriul Republicii Moldova, 

sunt necesare aceleaşi condiţii pentru îndeplinirea unui testament autentic obişnuit, cu mici 

excepţii. 

Evidenţiem faptul, că în toate cazurile situaţia excepţională trebuie să fie o comunicare cu 

caracter oficial de către organul competent: de exemplu , în cazul testamentelor încheiate de 

militari în zona în care a fost declarată starea de război de către Preşedintele Republicii; 

testamentul încheiat de o persoană fie că este bolnavă de o boală contagioasă, fie că este 

sănătoasă, în localitatea izolată şi comunicaţiile sunt închise cu restul ţării, printr-un ordin al 

Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova. 

 

 

TEMA 21. EXECUTAREA TESTAMENTARĂ 

 

Noţiuni generale. In mod normal, executarea testamentului este în sarcina moştenitorilor şi 

a legatarilor universali, atât în ceea ce priveşte dispoziţiile relative la bunuri, adică legatele, cât şi 

în ceea ce priveşte celelalte dispoziţii de ultimă voinţă care nu se referă la bunuri, cum ar fi 

înmormântarea, etc. Nici nu este nevoie ca testatorul să confere prin testament dreptul 

moştenitorilor săi de a controla executarea testamentului ei au acest drept de la lege. 

Testatorul se poate teme ca moştenitorii sau legatarii săi să nu execute cum ar trebui 

dispoziţiile sale testamentare. Această teamă, este adesea justificată în practică. în special, în 

ceea ce priveşte plata legatelor, moştenitorii şi legatorii universali sunt adesea puţin dispuşi să se 

achite în mod conştiincios de sarcina lor, şi au tendinţa de a sustrage de la ea. Chiar în ceea ce 

priveşte îndeplinirea dispoziţiilor care nu sunt relative la bunuri, moştenitorii şi legatarii 

universali sunt câteodată neglijenţi si puţin conştiincioşi. Reaua-credinţă, neglijenţa sau chiar 

simpla incapacitate a moştenitorilor universali sunt cauza care compromit îndeplinirea 

dispoziţiilor testamentare. De aceea, legea permite testatorului să aleagă una sau mai multe 

persoane, în care are încredere, să se însărcineze cu executarea testamentului. Aceste persoane 

însărcinate cu executarea testamentului se numesc executori testamentari. 
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Testatorul poate numi unul sau mai mulţi executori testamentari, aşa se exprimă art. 1476. 

Executoriul testamentar este deci o persoană pe care testatorul o alege şi o numeşte în 

testament, însărcinând-o să asigure executarea testamentului. 

Însărcinarea de a executa testamentul, pe care testatorul o dă executorului testamentar, este 

un mandat, iar executorul testamentar, este un mandatar al testatorului. Aceasta rezultă în mod 

neîndoios din faptul că testatorul numeşte pe executor, şi că acesta trebuie să vegheze la 

executarea dispoziţiilor luate de către testator. Socotim deci că nu poate exista îndoială asupra 

caracterului de mandat al sarcinii executorului. 

Dar dacă este cert că sarcina executorului constituie un mandat, este mai puţin adevărat că 

ea este un mandat de natură specială, care se deosebeşte prin importante puncte de mandatul de 

drept comun. De aceea, regulile de drept comun ale mandatului se aplică executării testamentare, 

numai întrucât leguitorul n-a dispus altfel printr-un text special şi particular executării 

testamentare, şi numai întrucât acele reguli nu sunt contrare naturii şi scopului executării 

testamentare. 

Pe de altă parte, sarcina executorului testamentar având un caracter excepţional, regulile 

stabilite de lege relativ la executorii testamentari sunt de strictă interpretare. 

Pentru a pătrunde şi a fixa mai bine natura şi caracterul executării testamentare, vom 

examina mai întâi asemănările dintre sarcina executoriului şi mandatul de drept comun, iar apoi 

deosebirile-dintre ele. 

 

Asemănările dintre executarea testamentară şi mandatul obişnuit 

Regăsim în sarcina executorului testamentar principalele caractere ale mandatului: 

o Sarcina executorului testamentar, ca orice alt mandat, este facultativă în sensul că 

executorul poate refuza misiunea cu care 1-a însărcinat testatorul, căci nimeni nu este silit. în 

principiul să primească un mandat în contra voinţei sale. 

o Misiunea şi obligaţiile executorului testamentar, ca şi cele ale mandatarului obişnuit, 

încetează la moartea sa şi nu se transmit moştenitorilor săi. 

o Sarcina executorului testamentar, ca şi mandatul de drept comun, este gratuită prin 

natura ei, fără însă ca gratuitatea să fie o condiţie esenţială sine qua non. Când spunem, prin 

urmare, că sarcina executorului este gratuită prin natura ei, înţelegem numai că executorul nu 

poate să ceară un salariu sau o recompensă, dacă testatorul nu i-a lăsat nimic. Testatorul poate 

însă să lase executorului prin testament un obiect sau o oarecare sumă spre mulţumire şi spre 

răsplată a uncii sale. 0 astfel de recompensă lăsată executorului prin testament se numea diamant 

în Franţa. Testatorul poate chiar lăsa o sumă sau un legat mai important executorului, drept plata 

a activităţii sale. în acest caz, executorul testamentar devine în acelaşi timp legatar. De altfel, se 

întâmplă destul de des în practică că testatorul să numească executor testamentar pe un legatar. 

Deşi executorul nu poate cere un salariu, când testatorul nu i-a lăsat nimic, el are totuşi 

totdeauna dreptul să ceară restituirea cheltuielilor pe care le-a făcut cu ocazia şi în scopul 

executării testamentului, precum şi despăgubirii pentru pierderile pe care le-a putut suferi cu 

ocazia executării. Toate aceste cheltuieli şi despăgubiri sunt în sarcina succesiunii şi a legatarilor. 

în sfârşit, executorul testamentar are în general toate obligaţiile mandatarului obişnuit, 

întrucât legea n-a dispus altfel printr-o dispoziţie expresă. Astfel, după cum vom vedea, 

executorul testamentar este responsabil de gestiunea sa şi trebuie să dea socoteală de ea la 

expirarea mandatului. 
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Deosebirile  dintre   execuţia  testamentară  şi  mandatul  obişnuit 

1. Sarcina executorului testamentar începe la moartea testatorului, pe când mandatul 

obişnuit, dimpotrivă, încetează la moartea mandatului. Această importantă deosebire ar fi făcut 

ca instituţia executorilor testamentari să nu poată fi admisă după regulile de drept comun ale 

mandatului, de aceea, au fost necesare texte speciale care să decurgă de la regulă ca un mandat 

nu poate începe după moartea mandatarului. 

2. Puterile şi rolul executorului testamentar precum şi durata unora din puterile 

executorului sunt fixate în linii generale şi limitate de lege, iar testatorul nu poate în principiu, să 

dea executorului puteri mai mari decât cele fixate de lege. Dimpotrivă, puterile mandatarului 

obişnuit pot fi fixate în mod liber de părţi. 

La aceasta, se mai adaugă un motiv pe care 1-a avut în vedere legiuitorul când a limitat 

puterile executorului, anume faptul că sarcina executorului are drept rezultat să restrângă 

drepturile legale ale moştenitorilor; or, restrângerea drepturilor moştenitorilor nu poate fi lăsată 

la libera voinţă a testatorului, şi există un interes de ordine publică că această răsfrângere să nu 

fie posibilă decât în anumite limite. 

3. Executorul testamentar nu poate fi numit decât prin testament, pe când mandatarul 

obişnuit poate fi numit prin orice act şi în orice formă, şi chiar în mod tacit. Deşi legea n-a 

exprimat nicăieri această regulă relativă la numirea executorului testamentar, ea rezultă totuşi în 

mod neîndoios din spiritul legii şi din natura execuţiei testamentare. 

Nu trebuie însă să interpretăm această regulă în mod prea strict. Când spunem că 

executorul trebuie să fie numit prin testament, înţelegem că numirea trebuia făcută printr-un act 

în formă de testament, fără însă să fie nevoie ca executorul să fie numit prin însuşi testamentul 

care trebuie executat. Astfel, socotim că executorul poate să fie numit în mod valabil printr-uri 

codicil posterior sa chiar printr-o scrisoare posterioară testamentului, chiar dacă codicilul său 

scrisoarea nu conţin nici un legat nou; 

singurele condiţii sunt ca actul prin care se numeşte executorul să fie făcut în una din 

formele prescrise de lege pentru testament, şi să fie o adevărată dispoziţie de ultimă voinţă, iar 

nu un simplu proiect. 

Când testatorul vrea să revoce un executor testamentar el va trebui de asemenea să facă 

revocarea sub forma unui act testamentar, revocarea executorului şi numirea sa urmând aceleaşi 

reguli de formă. (art. 1484) 

4. Nu pot  fi executori testamentari decât aceia ce se pot obliga, capabili, pe că, 

mandatari pot fi şi anumiţi incapabil, şi anume minorii emancipaţi şi femeile măritate. 

Motivul principal al acestei dobândiri este precedent, faptul că executorul îşi exercită 

sarcina după moartea testatorului, pe când mandatarul obişnuit execută mandatul în timpul vieţii 

mandantului. în mandatul obişnuit, mandantul poate imediat şi în orice moment să revoce pe 

mandatat, la cea mai mică greşeală, şi-1 poate supraveghea tot timpul, aşa că incapacitatea 

mandatarului are rezultate mai puţin grave. Dimpotrivă, executorul; îndeplinindu-şi sarcina după 

moartea testatorului, şi neputând fi revocat în mod liber de către moştenitori şi legatari, 

incapacitatea sa prezintă o primejdie mai gravă. 

In sfârşit, sarcina executorului testamentar este adesea grea şi delicată, şi cere în genere o 

pricepere şi o grijă pe care nu le poate avea un incapabil. 

Pentru toate aceste motive, art. 913 interzice celor ce nu se pot obliga, să fie executori 

testamentari. 

Pentru a judeca dacă executorul numit de testator este sau nu capabil, trebuie să punem în 
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momentul morţii testatorului, iar nu în momentul facerii testamentului, fiindcă sarcina 

executorului nu începe decît la moartea testatorului, şi în acel moment este necesar ca executorul 

să fie capabil. 

Nici un incapabil nu poate fi un principiu executor testamentar, fie el minor emancipat sau 

neemancipat, interzis pus sub consiliu judiciar, etc. 

Femeile nemăritate, fiind deplin capabile, vor putea fi executoare testamentare. In privinţa 

celor măritate, legiuitorul a scris o dispoziţie specială. Acest text adaugă însă că femeia este 

separată de bunuri, fie prin contractul de căsătorie, fie prin sentinţă judecătorească, ea poate fi 

executoare testamentară cu consimţământul bărbatului sau cu autorizaţia justiţiei în caz de refuz 

din partea bărbatului. Din acest text rezultă, per a contraria, câ femeia dotală nu poate fi 

executoare decât cu consimţământul bărbatului, şi niciodată cu autorizaţia justiţiei. 

Pe scurt, femeia măritată poate fi executoare, însă are totdeauna nevoie de autorizaţie; dacă 

e separată de bunuri, ea poate fi autorizată de bărbatul său, şi în lipsa autorizaţiei bărbatului, de 

către justiţie; iar dacă e dotală, ea nu poate fi autorizată decât de către bărbat. 

Această soluţie, aplicată femeii dotale, nu prezintă nici o dificultate când toată averea 

femeii este dotală. Ce soluţii trebuie însă să aplicăm în cazul când, pe lângă dotă, femeia dotală 

are şi parafernă? Cei mai muiţi autori, considerând că în acest caz femeia se obligă asupra 

parafernei sale chiar când îucrează numai cu autorizaţia justiţiei, aşa încât eventualul recurs al 

moştenitorului este suficient garantat, permit femeii să fie executoare testamentară cu autorizaţia 

justiţiei, asimilând-o cu femeia separată. 

5. Autorii decid în genere că executorul testamentar,odată ce a primit sarcina de a executa 

testamentul, nu mai poate renunţa la ea, şi trebuie în principiu s-o îndeplinească până la sfârşit. 

Dimpotrivă, mandatarul de drept comun, poate în orice moment să renunţe la mandat. 

Totuşi, trebuie să admitem prin excepţie, că şi executorul testamentar poate renunţa la 

sarcina pe care a primit-o şi să întrerupă misiunea sa, în cazul când îndeplinirea sarcinii de a 

executa testamentul îi pricinuieşte un prejudiciu şi pierderi considerabile. într-adevăr, simpla  

echitate  ne  împiedică  să  impunem  executorul   să  sufere   pagube  exagerate  în îndeplinirea 

sarcinii sale. 

Funcţia şi puterile executorului testamentar 

Misiunea generală a executorului testamentar este aceea de a veghea în executarea 

testamentului şi de a asigura aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor testamentare. Aceasta e 

misiunea oricărui executor testamentar. 

Dar puterile şi sfera de activitate ale executorului testamentar variază după cum testatorul a 

dat sau nu sezina executorului. Când testatorul a dat sezina executorului, acesta are un rol şi 

drepturi mai întinse decât atunci când testatorul nu i-a dat sezina. 

Vom examina deci mai întâi puterile şi obligaţiile executorului fără sezină, şi apoi pe cele 

ale executorului cu sezină. 

Executorul fără sezină. Sezină nu aparţine niciodată executorului de plin drept; ea trebuie 

să-î fie conferită de către testator printr-o dispoziţie testamentară expresă. în lipsa unei astfel de 

dispoziţii, executorul n-are sezină. 

Obligaţiile generale ale executorului testamentar sunt următorii: „executorii testamentari 

vor cere punerea peceţilor, dacă sunt minori, interzişi sau absenţi. Ei vor stărui a se face 

inventarul bunurilor succesiunii în prezenţa eredelui prezumtiv, sau în lipsă-î după ce i s-au făcut 

chemările legiuite. Ei vor cere vinderea mişcătoarelor în lipsă supra îndestulătoare pentru plata 

legatarilor. Ei vor îngriji ca testamentele să se execute, şi în caz de contestaţia asupra execuţiei, 
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ei pot să intervină ca să susţină validitatea lor. Ei sunt datori, după trecerea unui an de la moartea 

testatorului a da socoteală despre gestionarea lor". 

Una dintre obligaţiile executorului, anume aceea de a cere vinderea mişcătoarelor în lipsă 

de sumă îndestulătoare pentru plata legatarilor, este specială executorului cu sezină, ea nu 

priveşte pe executorul fără sezină, care n-are nici obligaţia şi nici măcar dreptul de a cere 

vânzarea mobilelor pentru a plăti legatele. 

De asemenea, în ceea ce priveşte obligaţia de a da socoteală despre gestiunea sa, deci 

această obligaţie este generală şi se referă la orice executor, deoarece nu este decât aplicarea 

dreptului comun în materie de mandate, totuşi în genere această obligaţie priceşte numai pe 

executorul cu sezină, fiindcă executorul fără sezină nu are mânuirea bunurilor succesiunii. Vom 

vedea acest punct când vom vorbi despre încetarea executării şi despre responsabilitatea 

executorului. 

Rămân deci următoarele obligaţii speciale în sarcina executorului fără sezină: 

a) Punerea peceţilor;  

b) Facerea inventarului;  

c) Intervenirea în acţiunea de contestaţie a testamentului. Din aceste obligaţii nu sunt 

singurele pe care le are executorul, şi enumerarea lor nu este strict limitativă. într-adevăr o 

obligaţie de ordin general, aceea de a îngriji ca testamentul să se execute. 

Punerea peceţilor. Când există moştenitori minori, interzişi sau absenţi; executorul 

testamentar este obligat să ceară punerea peceţilor. Cum legea nu distinge, trebuie să hotărâm că 

executarea lor are această obligaţie chiar dacă moştenitori minori au un tutore. 

Facerea inventarului. 

Executorul testamentar este obligat a stărui să se facă inventarul tuturor bunurilor 

succesiunii în prezenţa erezilor prezumtivi, iar dacă erezii prezumtivi nu sunt prezenţi, după ce li 

se vor fi făcut chemările legale. 

Obligaţia de a proceda la facerea inventarului există în orice caz în sarcina executorului, 

adică fie că erezii sunt incapabili sau absenţi, fie că sunt capabili-şi prezenţi, şi fie că s-a 

procedat sau nu la punerea peceţilor. 

c) Intervenirea în contestaţie. Executorul are dreptul, în caz de contestaţiune asupra 

executării testamentului, să intervină în acţiune spre a susţine validitatea testamentului sau a 

legatului. Acest drept ale executorului nu mai constituie, ca în cazurile precedente, o simplă 

măsură conservatoare, aici, rolul executorului devine mai activ şi se referă la executarea plopiu-

zisă a testamentului. 

Trebuie de altfel să interpretăm în mod larg termenii legii, şi să recunoaştem executorului 

dreptul de a interveni în orice acţiune, care are drept scop să ridice o contestaţie asupra 

testamentului, pentru a apăra dispoziţiile testamentare şi a asigura executarea lor. 

Trebuie chiar să mergem mai departe, şi să recunoaştem executorului dreptul nu numai de 

a interveni într-o acţiune, dar chiar de a porni o acţiune pe cale principală pentru a asigura 

îndeplinirea dispoziţiilor testamentare împotriva persoanelor obligate să le execute. Acest drept 

al executorului intră în misiunea sa generală de a se îngriji ca testamentul să se execute. 

Executarea testamentului. Legislatorul impune executorului obligaţia generală de a se 

îngriji ca testamentul să se execute. Această formulă generală are drept consecinţă să dea 

executorului orice drept compatibil cu rolul său de executor fără sezină. 

Astfel, executorul testamentar, pe lângă punerea peceţilor şi facerea inventarului, poate lua 

şi orice altă măsură conservatorie, cum ar fi de exemplu să înscrie ipoteca legală a legatarilor sau 
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să ceară de la un legatar de uzufruct să depună o cauţiune, sau să ceară numirea unui curator la o 

succesiune vacantă etc. 

De asemenea, am văzut că trebuie să recunoaştem executorului dreptul de a porni o 

acţiune, cu scopul de a obliga pe cei ce trebuie să execute o dispoziţie  testamentară, să-şi 

îndeplinească obligaţia. 

Nu trebuie însă să uităm că activitatea executorului testamentar este închisă în limite 

străine, şi că rolul executorului fără sezină mai ales, se reduce mai mult la un rol de supraveghere 

şi de control. 

Aceasta rezultă nu numai din caracterul excepţional şi derogatoriu al executării 

testamentare, dar chiar din termenii legii. într-adevăr, legiuitorul obligă pe executor numai să se 

îngrijească ca testamentul să se execute; el nu-i dă dreptul să execute el însuşi testamentul. De 

aici rezultă clar rolul restrâns al executorului. 

în consecinţă, numai actele compatibile cu acest rol restrâns sunt permise executorului fără 

sezină. Toate actele care ies din sfera acestei activităţi reduse în sunt interzise. Astfel, executorul 

nu poate să încaseze capitalurile şi dobânzile succesiunii, nici să ceară vânzarea bunurilor 

succesorale, nici să urmărească pe debitorii succesiunii; sau să răspundă la acţiunea creditorilor 

succesiunii şi să-i plătească. De asemenea, executorul nu are nici o acţiune petitorie sau 

posesorie relativă la bunurile succesiunii. 

Încetarea funcţiei executorului testamentar. Misiunea executorului testamentar în sfârşit 

şi funcţia sa încetează pentru următoarele cauze: 

♦ Aducerea la îndeplinire a tuturor dispoziţiilor testamentare; 

♦ Moartea executorului testamentar; 

♦ Scoaterea din funcţie a executorului pentru abuz, incapacitate, etc., în urma cererii de 

revocare făcută de moştenitor sau de legatarii universali injustiţie. 

♦ Renunţarea executorului de a continua sarcina, fiindcă îndeplinirea ei pricinuieşte 

pierderi şi pagube prea mari. 

♦ Anularea testamentului. 

Nu trebuie să confundăm încetarea însăşi a executării cu încetarea sezinei. Sezina încetează 

totdeauna cel mult un an după decesul testatorului, executarea testamentară dimpotrivă, poate 

continua încă după încetarea sezinei, dacă în acel moment executorul nu şi-a terminat încă 

misiunea. Ştim de asemenea, că sezina încetează când moştenitorul a plătit legatele sau când 

oferă sumele necesare spre a fi plătite şi în acest caz executarea poate continua după încetarea 

sezinei, dacă în acel moment executorul nu adusese încă la îndeplinire toate dispoziţiile 

testamentare. 

Prin urmare, sfârşitul sezinei nu coincide totdeauna cu sfârşitul executorului: executarea 

poate fi continuă după încetarea sezinei. în schimb, sezina nu poate niciodată să continue după 

încetarea execuţiei testamentare. 

Executorul testamentar mai păstrează, chiar după încetarea misiunii sale, dreptul de a 

interveni într-o acţiune în contestare a testamentului, spre a susţine validitatea testamentului. 

 

 

TEMA 22. MOŞTENIREA LEGALĂ ŞI CLASELE DE MOŞTENITORI LEGALI 

 

1. Condiţiile dreptului de moştenire legală 

2. Principiile generale ale moştenirii legale 



73 
 

3. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului  

4. Rezerva succesorală 

5. Dreptul statului asupra moştenirii vacante 

 

           1. Condiţiile dreptului de moştenire legală 

După consideraţiile teoretice, avem moştenire legală în cazul în care transmisiunea 

patrimoniului succesoral are loc în temeiul legii, la persoanele în ordinea şi în cotele determinate 

de lege . 

Moştenirea legală intervine în toate cazurile în care defunctul nu a lăsat testament. Dar ea 

intervine şi în alte cazuri cum ar fi: 

 Defunctul a lăsat testament, însă acesta nu cuprinde legate, prevăzând numai alte 

dispoziţii de ultimă voinţă. Exemplu: Recunoaşterea unui copil din afara căsătoriei, dispoziţii  cu 

privire la funerarii şi îngropare, desemnarea unui executor testamentar, etc. 

 Defunctul a lăsat testament însă acesta cuprinde dezmoşteniri, (termen juridic folosit în 

materia civilă a Republicii Moldova) sau exheredări (termen juridic folosit în materie civilă a 

României) adică înlăturarea de la moştenire a unui sau a unor moştenitori legali, dar fără ca 

testamentul să cuprindă legate, astfel încât la moştenire vor fi chemaţi tot moştenitorii legali. 

Exemplu: Defunctul are doi fraţi şi dezmoşteneşte pe unul dintre ei. În acest caz celălalt frate va 

culege întreaga moştenire, în temeiul legii întrucât el invocă testamentul numai pentru a justifica 

înlăturarea de la moştenire a fratelui, dar apoi justifică chemarea sa la moştenire tot prin lege. 

 În sfârşit moştenirea legală poate şi coexista cu cea testamentară, dacă defunctul a 

dispus prin testament numai o parte a moştenirii lăsate. 

Pentru ca o persoană să poată veni la moştenire în temeiul legii ea trebuie să aibă:  

1. Capacitatea succesorală – o are orice persoană care există în momentul deschiderii 

moştenirii. Din aceste persoane fac parte: 

 persoane fizice în viaţă;  

 persoane dispărute; 

 persoanele concepute, dar nenăscute la data deschiderii succesiunii; 

 persoanele juridice; 

Dintre persoanele care nu au capacitate succesorală fac parte; 

 Persoanele fizice predecedate; 

 Persoanele juridice care au încetat să aibă fiinţă. 

2. Vocaţie succesorală legală – este o condiţie generală a dreptului de moştenire. 

 Persoana ce are funcţie de succesor trebuie să nu fie nedemnă, să nu fie înlăturată de la 

moştenire direct sau indirect prin voinţa testatorului prin mobilitatea de dezmoştenire sau 

dezmoştenirea. Prin urmare pentru ca o persoană să poată moşteni în temeiul legii trebuie să 

îndeplinească o condiţie pozitivă (vocaţie succesorală legală) şi două condiţii negative (să nu fie 

nedemnă şi nici dezmoştenită). 

În prezenţa acestor condiţii transmiterea moştenirii operează în virtutea legii din momentul 

deschiderii moştenirii. Aceasta nu înseamnă, bineînţeles, ca moştenitori legali, ca de altfel şi 

legatarii sunt siliţi să primească moştenirea. 

Subliniez ca vocaţia succesorală a rudelor, care sunt chemate la moştenire alături de soţul 

supravieţuitor al defunctului, aceasta nu înseamnă că ele tot, împreună şi deodată vor culege 

moştenirea lăsată de defunct, căci vocaţia la moştenire este numai generală, potenţială, vizând 
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posibilitatea de principiu a acestor persoane de a moşteni, prin efectul legii patrimoniul persoanei 

decedate.  

Vocaţia lor concretă de a culege efectiv această moştenire este determinată prin 

devoluţiunea succesorală legală, legea, instituind o anumită ordine de chemare legală la 

moştenire. 

Întrucât această vocaţie succesorală legală generală este în principiu reciprocă, urmează să 

analizeze mai întâi principiul reciprocităţii şi numai apoi vocaţia legală succesorală concretă. 

Principiul reciprocităţii vocaţiei legale generale la moştenire  

În virtutea acestui principiu, dacă o persoană are vocaţie succesorală legală la moştenirea 

lăsată de o altă persoană, atunci şi această persoană are aceiaşi vocaţie în raport cu prima. 

 Dar totuşi vocaţia lor concretă va depinde de ordinea în care a survenit decesul lor sau a 

unuia dintre ele. Exemplu: copilul are vocaţie la moştenirea lăsată de părinţii săi, dar şi aceştia 

din urmă, adică părinţii - au vocaţie la moştenirea copiilor lor, în concurs cu ceilalţi moştenitori 

dacă există. 

Principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale legale cunoaşte o singură excepţie: - cazul 

nulităţii căsătoriei sau anulării ei prin hotărâre judecătorească intervenită după decesul soţilor sau 

a unuia dintre ei, constatîndu – se că unul dintre acestea a fost de bună credinţă, şi în cazul în 

care soţul de bună credinţă va supravieţui. 

 Principiul reciprocităţii vocaţiei succesorale nu vizează statul şi nici persoanele juridice, 

întrucât acestea nu pot transmite o moştenire . 

 De asemenea acest principiu nu este aplicabil nici în domeniul moştenirii testamentare 

(chiar dacă persoanele şi – ar conferi prin testamente separate vocaţie succesorală reciprocă ). 

Vocaţia legală concretă (efctivă, utilă). Rudele defunctului cu vocaţie succesorală legală 

nu sunt chemate toate şi în acelaşi timp la moştenire. Dacă s – ar întîmpla acest lucru, atunci 

averile succesorale s – ar fărăminţa în mai multe părţi de o valoare neînsemnată, iar instituţia 

moştenirii nu şi – ar mai putea îndeplini rosturile sale social – economice. 

Pentru evitarea unei astfel de situaţii, în cadrul devoluţiei legale a moştenirii, legiuitorul a 

instituit o anumită ordine de chemare a rudelor defunctului la succesiune. 

Astfel pentru ca o persoană să fie chemată efectiv la moştenire în temeiul legii (deci să 

aibă vocaţie succesorală concretă, fiindcă nu este suficient să facă parte din categoria 

moştenitorilor legali cu vocaţie generală) ci trebuie să mai fie îndeplinită şi o condiţie negativă 

şi anume să nu fie înlăturată de la moştenire de o altă persoană cu vocaţie generală, dar care 

este chemată de lege în rang preferabil. 

Iar în continuare vom caracteriza una din condiţiile negative ale vocaţiei succesorale. 

Condiţia dată este - nedemnitatea succesorală. 

Deci nedemnitatea succesorală este una din condiţiile dreptului de moştenire pentru ca o 

persoană să poată veni la moştenire, ea constă în aceea că persoana ce este chemată de – a culege 

moştenirea trebuie să nu fie nedemnă de a moşteni. 

Nedemnitatea sau nevrednicia succesorală nu este altceva decît decăderea moştenitorului 

care s – a făcut vinovat de o faptă gravă faţă de defunct sau de memoria acestuia din dreptul de al 

moşteni. 

Nedemnitatea succesorală este o sancţiune civilă care se aplică nedemnului vinovat de 

săvârşirea unei fapte faţă de cel ce lasă moştenirea sau faţă de memoria acestuia. Sancţiunea 

nedemnului cu excluderea de la moştenire este opera legii şi nu a voinţei celui care lasă 

moştenirea. Nedemnitatea succesorală ca sancţiune civilă se caracterizează prin următoarele : 
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 Nedemnitatea îşi găseşte aplicare numai în cazurile expres prevăzute de lege, ea prevede 

numai moştenirea legală la care are chemare nedemnul şi nu legatele cu care a fost gratificată 

prin testament de către cel faţă de care s – a dovedit a fi nedemn; 

 Nedemnitatea operează de drept, cel ce lasă moştenirea neputînd înlătura efectele ci prin 

iertarea nedemnului pentru fapta sa, după comiterea faptei, cel care lasă moştenirea poate totuşi 

să – l gratifice pe nedemn în limitele şi potrivit regulilor prevăzute liberalităţii. 

 Nedemnitatea se aplică şi produce efecte numai în privinţa autorului faptei, faţă de alte 

persoane chemate la moştenirea defunctului în nume propriu sau prin reprezentare ea produce 

efecte doar în mod excepţional. 

 Domeniul de aplicare al sancţiunii nu poate fi extins la alte moşteniri, nedemnul fiind 

înlăturat numai de la moştenirea persoanei faţă de care a săvârşit fapte nedemne. 

 Sancţiunea nedemnităţii este prevăzută numai pentru fapte săvârşite cu vinovăţie, 

astfel ca moştenitorul trebuie să fie acţionat cu descernămînt, fiind vorba despre săvârşirea unei 

unei fapte, se vor aplica regulile de la angajarea răspunderii civile dilictuale, privind 

discernământul.  

Potrivit art. 1434 din Codul civil al Republicii Moldova, nu poate fi succesor testamentar 

sau legal persoana care: 

1) a comis intenţionat o infracţiune sau o faptă amorală; 

2) a pus intenţionat piedici; 

3) părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti. 

 

2. Principiile generale ale moştenirii legale 

În baza celor două criterii - clasa de moştenitori şi a gradului de rudenie, s–au instituit 

principiile generale aplicabile devoluţiunii succesorale şi anume: 

1. Principiul priorităţii clasei de moştenitori. 

2. Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceiaşi clasă. 

3. Principiul împărţirii succesiunii între rudele de acelaşi grad în părţi egale (pe capete). 

Determinarea persoanelor chemate să culeagă patrimoniul unei persoane fizice decedate, 

constituie - devoluţiunea moştenirii. 

Principiile ce au fost enumerate mai sus se referă numai la devoluţiunea moştenirii legale. 

Principiul priorităţii clasei de moştenitori  

Aşa fiind situaţia, urmează că la moştenirea deschisă să fie chemaţi mai întîi descendenţii 

lui de cujus, - adică moştenitorii din clasa I, cu excluderea moştenitorilor din celelalte două 

clase, indiferent de gradul lor de rudenie. 

Gradul de rudenie este distanţa dintre cele două rude, măsurată pe linia legăturii de 

rudenie, după numărul naşterilor intervenite. 

Gradul de rudernie este un component de bază care, stă la baza stabilirii claselor de 

moştenitori. 

Deaceea autorii de specialitate s – au gîndit asupra faptului cum trebuie să se stabilească 

corect gradul de rudenie, şi acest fapt a fost consemnat mai apoi şi în codul familiei al Republicii 

Moldova. 

Potrivit codului familiei, gradul de rudenie se stabileşte după următoarele modalităţi:  

În linie dreaptă - După numărul naşterilor. Exemplu: fiul şi tatăl sunt rude de gradul I, iar 

nepotul de fiu şi bunicul sunt rude de gradul II. 

În linie colaterală - După numărul naşterilor, urcînd de la una din rude pînă la ascendentul 
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comun şi coborînd de la acesta pînă la următoarea rudă. Exemplu : fraţii sunt rude de gradul II, 

unchiul şi nepotul sunt rude de gradul III, iar verii primari sunt rude de gradul IV. 

Am eximplificat mai sus stabilirea gradului de rudenie, deoarece este unul din criteriile ce 

stă la baza principiilor ce sunt aplicabile devoluţiunii legale. 

În cazul în care la moartea lui de cujus nu sunt moştenitori din clasa descendenţilor, sau 

deşi există - au renunţat, s – au dovedit a fi nedemni, atunci moştenirea urmează a fi culeasă de 

moştenitorii din clasa II–a - fraţii şi surorile acestuia sau ascendenţii acestuia, cu excluderea de la 

succesiune a celorlalţi moştenitori din clasele următoare de moştenitori legali ai defunctului. 

În absenţa moştenitorilor din clasa II – a, ori deşi există, ei sunt renunţători sau sunt 

nedemni, la succesiune vor fi chemaţi moştenitorii din clasa a III–a. 

Conform art.1500 din Codului civil, moştenitorii legali sunt clasaţi în trei clase: 

1. Clasa I - descendenţii, alcătuită din copiii defunctului, precum şi cei născuţi vii după 

decesul lui, precum şi cei înfiaţi, soţul dupraveţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii, 

înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea. 

2. Clasa a II-a – colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi ascendenţii ordinari (bunicii, 

atât din partea tatălui, cît şi din partea mamei) ai celui ce a lăsat moştenirea. 

3. Clasa a III –a - colateralii ordinari (uncgii şi mătuşile). 

Din cele de mai sus rezultă că la moştenire vin să culeagă moştenitori dintr-o  anumită 

clasă în ordinea indicată mai sus. 

Principiul proximităţii gradului de rudenie între moştenitorii din aceiaşi clasă. 

În cazul în care cel care a încetat din viaţă a lăsat mai mulţi succesori, care fac parte din 

cadrul aceleiaşi clase de moştenitori, atunci rudele de un grad mai apropiat, cu cel despre a cărui 

moştenire este vorba, îi înlătură de la succesiune pe unul de un grad mai îndepărtat. 

Prin urmare, aşa urmează a fi vocaţia concretă la moştenire, în cadrul fiecărei clase depinde 

de apropierea gradului de rudenie faţă de cel care lasă moştenirea.  

Principiul împărţirii succesiunii între rudele de acelaşi grad în părţi egale. 

În cazul când există mai mulţi moştenitori din aceiaşi clasă şi acelaşi grad de rudenie, 

fiecare va moşteni o parte egală cu a celorlalţi. 

Exemplu: în cazul în care cel decedat a lăsat patru copii ai săi, acestea vor împărţi 

moştenirea în părţi egale, fiecare culegând un sfert din moştenire, adică din masa succesorală, 

sau neavând defunctul descendenţi, a lăsat doi fraţi buni, în acest caz fiecare va culege câte – o 

jumătate din moştenirea lăsată. 

De la acest principiu legea a creat o primă excepţie pe care o întâlnim în cazul în care la 

succesiune sunt chemaţi fraţi şi surori din căsătorii diferite. 

În această ipoteză, deşi acestea sunt rude de acelaşi grad cu cel despre a cărui moştenire 

este vorba, împărţirea moştenirii nu se va mai face în părţi egale, ci pe linii, în părţi inegale. 

 

3. Dreptul de moştenire al rudelor defunctului  

Dreptul de moştenire trece la alţi moştenitori, dacă : 

 Moştenitorul a decedat; 

 Moştenitorul nu a acceptat moştenirea; 

 Moştenitorul a renunţat la moştenire; 

 Moştenitorul a fost lipsit de dreptul de a moşteni. 

 Rudele defunctului pot face parte din diferit clase de moştenitori, deaceea vom studia 

dreptul de moştenire a rudelor defunctului în ordinea claselor de moşteniri legali. 
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Clasa I de moştenitori. 

Din clasa I de moştenitori legali fac parte descendenţii - copii defunctului sau a urmaşilor 

lui, inclusiv cei din afara căsătoriei, cu singura condiţie, ca filiaţia să fie stabilită potrivit legii, 

soţul supraveţuitor şi ascendenţii privilegiaţi - părinţii. Într – adevăr, codul familiei al 

Republicii Moldova a asimilat pe deplin situaţia copilului din afara căsătoriei cu situaţia legală a 

unui copil din căsătorie. Alături de copiii din căsătorie şi din afara căsătoriei, din clasa I de 

moştenitori legali fac parte şi copii adoptaţi.  

Împărţirea moştenirii între descendenţii clasei I  

Dacă la moştenire sunt chemaţi doi sau mai mulţi descendenţi de gradul I (copii 

defunctului), cota - parte ce se cuvine fiecăruia se stabileşte în mod egal, în funcţie de numărul 

lor (pe capete). 

Tot astfel se procedează dacă la moştenire sunt chemaţi în nume propriu descendenţii de 

grad subsecvent şi care nu beneficiază de reprezentare. Acest lucru se poate întîmpla în situaţia 

în care descendenţii de gradul întîi sunt în viaţă dar sunt renunţători sau nedemni, ori nu mai sunt 

în viaţă sau sunt nedemni. 

Alta este situaţia, dacă descendenţii de gradul II şi următoarele vin la moştenire prin 

reprezentare, împărţirea se face pe tulpini şi subtulpini; iar descendenţii mai îndepărtaţi în grad şi 

care nu benificiază de reprezentare sunt excluşi de la moştenire. 

Din cele expuse reiese că descendenţii pot veni la moştenire în nume propriu sau prin 

reprezentare. 

Clasa a II-a  de moştenitori legali  

 Colateralii privilegiaţi; 

 Ascendenţi ordinari. 

Dacă defunctul nu are descendenţi sau cei existenţi nu pot (din cauza nedennităţii sau din 

motivul dezmoştenirii) ori nu vor să vină la moştenire (renunţînd la beneficiul ei), legea cheamă 

la moştenire rudele care fac parte din clasa II – a de moştenitori, alcătuită din colaterali 

privilegiaţi (fraţii şi surorile defunctului) şi ascendenţii ordinari (bunicii). 

Întrucît această clasă cuprinde două categorii de rude, ea este denumită - clasă mixtă, 

deaceea urmează să analizăm separat problemele care se pun în legătură cu colateralii 

privilegiaţi, respectiv ascendenţii ordinari, cu precizările ce se impun din cauza concursului 

dintre ei, înăuntrul aceleiaşi clase. 

 Colateralii privilegiaţi 

Colateralii privilegiaţi sunt fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii acestuia, pînă la 

gradul IV inclusiv (nepoţi şi strănepoţi de frate şi soră). 

Fraţii şi surorile defunctului şi descendenţii acestora pot fi din căsătorie (aceiaşi căsătorie 

sau căsătorii deosebite), din afara căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline.  

Împărţirea moştenirii între colateralii privilegiaţi. 

Problema care se pune este de a şti cum se împarte între, colateralii privilegiaţi moştenirea 

sau partea de moştenire ce li se cuvine, adică: - întreaga moştenire dacă vin singuri la moştenire; 

o doime sau o pătrime din moştenire, dacă vin în concurs cu unul, respectiv doi ascendenţi 

privilegiaţi. 

Tot astfel se împarte moştenirea şi între descendenţii din fraţi şi surori, dacă ei vin la 

moştenire în nume propriu. 

În schimb, dacă descendenţii din fraţi şi surori vin la moştenire prin reprezentare, chiar 

dacă sunt de grad egal, împărţirea se va face pe tulpini şi subtulpini. 
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Împărţirea pe linii este o modalitate specială de împărţire a moştenirii care se aplică în 

acele cazuri în care, în calitate de colaterali privilegiaţi, sunt chemaţi la moştenire fraţi şi surori 

ai defunctului, care nu sunt din aceiaşi părinţi. Această idee nu este împărtăşită şi de Codul civil 

al Republicii Moldova, luînd în consideraţie importanţa ei, vom analiza-o din prevederile 

Codului civil al României.  

Din acest punct de vedere fraţii şi surorile defunctului pot fi trei categorii: 

1) Fraţi buni (primari) – adică fraţi ce au acelaşi tată şi aceeaşi mamă cu defunctul 

(indiferent dacă sunt din căsătorie, din afara căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline făcută de 

ambii părinţi, soţi). 

2) Fraţi consangvini (cosîngeni – adică fraţi numai după tată cu defunctul indiferent 

dacă sunt din căsătorii deosebite, din afara căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline făcută 

numai de tată). 

3) Fraţi uterini – adică fraţi numai după mamă cu defunctul (indiferent dacă provin din 

căsătorii deosebite, din afara căsătoriei sau din adopţia cu efecte depline făcută numai de mamă). 

Dacă la moştenire sunt chemaţi fraţi şi surori făcînd parte din aceeaşi categorie, de 

exemplu toţi sunt cosangvini cu defunctul, moştenirea se va împărţi potrivit regulii generale. 

În schimb, dacă la moştenire sunt chemaţi fraţi şi surori din categorii deosebite (două sau 

trei categorii), atunci moştenirea sau partea din moştenire ce se cuvine colateralilor privilegiaţi se 

împarte în două părţi egale, corespunzătoare celor două linii: 

1) Linia – jumătatea – paternă  

2) Linia – jumătatea – maternă 

Apoi jumătatea paternă se împarte între fraţii defunctului pe linie paternă, iar jumătatea 

maternă între fraţii defunctului pe linie maternă. 

Fraţii buni, fiind fraţi cu defunctul pe ambele linii, vor lua cota parte corespunzătoare din 

ambele jumătăţi (privilegiul dublei legături). 

Fraţi şi surorile defunctului pot veni la moştenire numai în nume propriu, această 

constatare s-a făcut în baza caracterelor juridice ale dreptului de moştenire al colateralilor 

privilegiaţi, şi tot în baza acestor caractere juridice se spune că descendenţii pot beneficia şi de 

reprezentarea succesorală. 

Colateralii privilegiaţi nu sunt moştenitori rezervatari. 

 Ascendenţii ordinari. 

Ascendenţii ordinari sunt bunicii atît din partea mamei cît şi din partea tatălui.  

Clasa a III – a de moştenitori legali (colateralii ordinari) 

Dacă defunctul nu are moştenitori din primele două clase sau cei existenţi nu pot sau nu 

vor să vină la moştenire (renunţînd la ea), legea cheamă la moştenire pe colateralii ordinari, adică 

unchii şi mătuşeţe. 

Colateralii ordinari pot fi din căsătorie, din afara căsătoriei sau în cazul adopţiei cu efecte 

depline, din rudenia civilă rezultat al adopţiei. 

Dacă cel care lasă moştenirea a fost adoptat cu efecte restrînse, colateralii ordinari ai lui se 

vor recruta dintre rudele sale fireşti . 

Împărţirea moştenirii între colateralii ordinari. 

Colateralii ordinari sunt chemaţi la moştenire în ordinea gradellor de rudenie (principiul 

proximităţii gradului de rudenie); unchii şi mătuşile (rude de gradul trei) înlătură de la moştenire 

pe verii primari şi fratele sau sora bunicilor defunctului. 
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Între colateralii ordinari chemaţi la moştenire (fiind de grad egal) se aplică principiul 

egalităţii. 

Caracterele juridice ale dreptului de moştenire al colateralilor ordinari constă în ceea că la 

moştenire pot veni numai colateralii doar în nume propriu (nu şi prin reprezentare), nu sunt 

moştenitori rezervatari şi nici obligaţi la raportul donaţiilor. 

 

4. Reprezentarea succesorală 

Reprezentarea succesorală este un beneficiu al legii în virtutea căruia un moştenitor legal ( 

sau mai mulţi ) de un grad mai îndepărtat -numit reprezentant – urcă în gradul, locul şi drepturile 

ascendentului său - numit reprezentat – care este decedat la deschiderea moştenirii, pentru a 

culege partea care i s – ar fi cuvenit acestuia, din moştenire, dacă s – ar mai fi aflat în viaţă . 

Exemplu : defunctul avea doi copii, dintre care unul a predecedat, lăsînd un copil. Dacă am 

aplica principiul proximităţii gradului de rudenie, moştenirea ar urma să fie culeasă de copilul în 

viaţă al defunctului, care fiind de gradul I, ar înlătura de la moştenire pe nepotul de fiu al 

defunctului. O asemenea situaţie nedreaptă este înlăturată prin isistenţa instituţiei reprezentării 

succesorale, care permite nepotului să urce în locul părintelui predecedat, pentru a culege partea 

de moştenire ce s – ar fi cuvenit acestuia, dacă ar fi fost în viaţă la data deschiderii moştenirii. 

Din cele redate mai sus rezultă că dreptul de moştenire nu poate depinde de hazard 

(predecesul sau supravieţuirea unor rude), iar moartea prematură a părinţilor nu trebuie să 

dăuneze unora dintre copii şi nici să fie profitabilă pentru alţii . 

Din cele expuse pînă acumm conchidem că reprezentarea succesorală este o instituţie 

deosebită de reprezentarea din dreptul comun, care se referă la reprezentarea voinţei altuia, la 

încheierea de acte juridice (reprezentarea persoanelor incapabile) . 

Deci reprezentarea succesorală este admisă în privinţa descendenţilor copiilor defunctului 

şi în privinţa descendenţilor din fraţi şi surori . 

Reprezentarea succesorală derogă de la principiile devoluţiuniii legale a moştenirii, şi 

dispoziţiile care o prevăd sunt de strictă interpretare, în cosecinţă nici o altă persoană nu poate 

beneficia de ea. 

Pentru a activa instituţia de reprezentare trebuiesc urmate trei condiţii de bază de către 

descendenţii copiilor defunctului şi descendenţii din fraţi şi surori . 

Aceste trei condiţii constau din două condiţii în persoana celui reprezenat şi una în 

persoana reprezentantului. 

1) Cel reprezentat să fie decedat la data deschiderii moştenirii. 

2) Locul celui reprezentat să fie un loc util . 

3) Reprezentantul să îndeplinească, toate condiţiile necesare pentru a culege moştenirea 

lăsată de defunct . 

1. În privinţa primei condiţii legea prevede că nu se reprezintă decît persoanele moarte. 

Deci o persoană în viaţă la data deschiderii moştenirii nu poate fi reprezentată. Subliniez că 

această dispoziţie nu trebuie să fie intrpretată în sens de predeces, căci o asemenea formulare ar 

atrage după sine imposibilitatea reprezentării comorienţilor şi a persoanelor decedate în acelaşi 

timp, fiindcă în asemenea cazuri nu ar fi posibilă stabilirea unei ordine precise a deceselor . 

2 . În cea de a doua condiţie a reprezentării se spune că reprezentarea succesorală se admite 

numai în cazul în care cel reprezentat, dacă ar fi fost în viaţă la data deschiderii moştenirii, ar fi 

avut vocaţia succesorală concretă la moştenire, adică ar fi putut moşteni. 

Tot astfel, locul nu este util dacă cel reprezentat este un frate (soră) al defunctului, decedat 
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la data deschiderii moştenirii, care însă a fost înlăturat de la moştenire prin dezmoştenirea 

testamentară. 

În schimb dacă dezmoştenirea priveşte un descendent al defunctului (de exemplu - un 

copil) reprezentarea va putea avea loc, pentru că descendenţii sunt moştenitori rezervatari şi deci 

locul este util în privinţa părţii de moştenire - care este rezerva. 

3. În cea de a treia condiţie a reprezentării - reprezentantul trebuie să îndeplinească toate 

condiţiile necesare pentru a culege moştenirea lăsată de defunct.   

E necesar ca reprezentantul să posede aptitudenea, să îndeplinească toate condiţiile pentru 

a putea veni la moştenirea legală a defunctului, avînd nevoie să împrumute în acest scop nu 

numai locul şi gradul mai apropiat al ascendentului său. 

Aceste condiţii sunt : 

 Să aibă capacitate succesorală - spre deosebire de cel reprezentat, el nu poate fi 

comorient sau personă decedată în acelaşi timp cu defunctul. 

 Să aibă vocaţie succesorală generală proprie la moştenirea lăsată de defunct - 

fiindcă o persoană care nu ar putea moşteni în nume propriu, nu poate culege moştenirea nici 

prin reprezentare. Această vocaţie succesorală generală urmează să se transforme în vocaţie 

concretă prin reprezentare. 

 Să nu fie nedemn faţă de defunct, să nu fi renunţat la moştenirea acestuia, să nu fi 

fost dezmoştenit, într – un cuvînt reprezentantul trebuie să îndeplinească condiţiile necesare 

pentru al moşteni pe cel reprezentat. 

Efectele reprezentării succesorale. 

În toate cazurile în care reprezentarea este admisă partajul se face pe tulpină, astfel că 

reprezentanţii unei persoane, indiferent de numărul lor vor lua parte la moştenire, ce s – ar fi 

cuvenit ascendendentului reprezentat, dacă ar fi fost în viaţă la deschidea moştenirii. 

Exemplu: defunctul a avut doi copii, predecedaţi, unul avea un singur copil, iar cel de al 

dolea avea doi copii; aceşti copii sunt nepoţi ai defunctului şi ei vor moşteni nu în părţi egale, ci 

pe tulpini - unul va lua o doime din moştenire, iar ceilalţi doi cîte o pătrime.  

Este foarte necesar să menţionăm că odată cu drepturile pe care le dobîndesc prin 

reprezentare, moştenitorii răspund şi de pasivul succesiunii avînd în consecinţă şi obligaţii în 

funcţie de vocaţia succesorală a fiecăruia. 

 

5. Drepturile statului asupra moştenirii vacante  

Potrivit legislaţiei în vigoare, în lipsă de moştenitori legali sau testamentari, bunurile lăsate 

de defunct trec în proprietatea statului. 

După părerea unor autori, o asemenea formulare de principiu nu este pe deplin 

satisfăcătoare. 

Astfel, este adevărat că în cazul lipsei totale a moştenitorilor legali şi a legatarilor, statul 

are vocaţie succesorală concretă. 

Prin urmare, vocaţia succesorală concretă a statului poate coexista cu drepturile legatarilor 

cu titlu particular. 

Deasemenea, ea mai poate coexista, în lipsă de moştenitori legali, şi cu titlurile de drept a 

legatarilor cu titlu universal, în cazurile în care aceste legate nu epuizează întreaga masă 

succesorală. 

În general, dacă în lipsă de moştenitori legali defunctul a dispus prin testament numai de o 

parte a averii sale, restul va trece în patrimoniul statului. 
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Dar nici formula – nefiind moştenitori legali sau legatari universli – moştenirea este 

vacantă, nu acoperă toate ipotezele în care se naşte dreptul statului asupra moştenirii. 

Este şi motivul pentru care unii autori, fără a formula o regulă de principiu, enumeră 

cazurile în care succesiunea poate fi considerată vacantă, sesizînd şi posibilitatea coexistenţei 

drepturilor statului cu cele ale legatarilor (cu titlu universal şi cu titlu particular). 

Dezavantajul acestei metode constă în pericolul omiterii unor ipoteze posibile, spre 

exemplu, coexistenţa dreptului statului cu drepturile moştenitorilor legali rezervatari 

dezmoşteniţi. 

De aceea, autorii consideră ca utilă formularea unui principiu şi anume patrimoniul 

succesoral trece în proprietatea statului – în total sau în parte – în cazurile în care fie nu există 

moştenitori legali sau testamentari, fie – chiar dacă aceştia există – vocaţia lor succesorală 

concretă nu se întinde asupra întregii mase succesorale. 

Cu alte cuvinte, lipsa de moştenitori poate fi nu numai o lipsă totală dar şi una parţială. 

Evident, în toate cazurile, prin lipsă trebuie să înţelegem nu numai absenţa fizică a 

moştenitorilor, ci şi absenţa lor în sens juridic, determinată de renunţarea lor la moştenire, ori de 

înlăturarea lor de la moştenire, ca urmare a efectului dezmoştenirii, nedemnităţii ori revocării pe 

cale judecătorească a legatului.  

Natura juridică a dreptului statului asupra moştenirii vacante. 

Problema naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii vacante este foarte 

contraversată în literatura de specialitate. 

Potrivit unei opinii, statul culege bunurile moştenirii vacante, în temeiul dreptului de 

suveranitate, după cum culege orice alt bun fără stăpîn ce se află pe teitoriul său. 

Potrivit altei opinii, statul dobîndeşte moştenirea vacantă (ca universalitate) în baza unui 

drept de moştenire legală. 

Dificultatea soluţionării problemei provine mai ales din faptul că textele legale nu sunt 

lămuritoare în această privinţă.  

Legislaţia actuală supune unui regim identic moştenirile vacante şi bunurile fără stăpîn, 

adică aceluiaşi mod de dobîndire (nu prin moştenire), ceea ce ar pleda în favoarea tezei 

suveranităţii. 

Dispoziţiile privitoare la procedura succesorală, sunt invocate, deasemenea de către adepţii 

ambelor teorii. 

Astfel, susţinătorii teoriei suveranităţii subliniază faptul că notarul nu eliberează 

reprezentantului statului un certificat de moştenitor (cum se întîmplă în cazul celorlalţi 

moştenitori), ci un certificat de vacanţă a moştenirii, de unde şi rezultă că statul este de fapt 

moştenitor. 

În schimb, adepţii opiniei contrare invocă acest text în sprijenul teoriei dreptului de 

moştenire, arătînd că eliberarea certificatului de vacanţă a moştenirii ar fi incompatibilă cu 

dobîndirea bunurilor succesorale prin exerciţiul unui drept de suveranitate. 

În sfîrşit, în sprijinul teoriei suveranităţii se mai invocă şi lipsa dreptului de opţiune al 

statului;  

Dar susţinătorii opiniei contrare subliniază caracterul universal al dobîndirii de către stat a 

moştenirii, ceea ce este specific transmisiunii succesorale. 

În practica judecătorească, predominantă (în fapt chiar exclusivă) este soluţia potrivit 

căruia statul dobîndeşte succesiunea vacantă în calitate de moştenitor. 

Deci, legislaţia de astăzi împărtăşeşte teza - adoptată şi în practică – potrivit căruia statul 
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culege succesiunea vacantă cu titlu moştenitor. 

Interesul practic al determinării naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii 

vacante, este evident în literatura de specialitate, unde s – a arătat că problema calificării naturii 

juridice a dreptului statului asupra moştenirii prezintă importanţă practică atît în dreptul intern, 

cît şi în dreptul internaţional privat. 

Deci după părerea autorilor, în dreptul intern, cînd în cadrul devoluţiunii legale nu 

intervine nici un element de extranietate, problema acestei calificări nu prezintă importanţă.  

În fundamentarea unei teze contrare autorii vizează ipoteza în care, prin testamentul lăsat, 

defunctul a prevăzut o clauză de dezmoştenire a tuturor moştenitorilor (şi bineînţeles fără a 

desemna vreun legatar).  

Se arată că o asemenea dispoziţie nu afectează cu nimic drepturile statului asupra 

moştenirii vacante, dacă se recunoaşte că el culege moştenirea în calitate de putere suverană, căci 

voinţa testatorului este neputincioasă faţă de drepturile suverane ale statului asupra bunurilor fără 

stăpîn. 

În schimb, dacă privim statul ca pe un moştenitor, clauza de dezmoştenire ar urma să i se 

aplice şi lui, aceasta echivalînd cu scoaterea din circuitul juridic al bunurilor moştenirii, ceea ce 

numai legea poate face. 

Drept urmare, în această ipoteză, o atare clauză ar fi nulă şi în consecinţă, s – ar deschide 

succesiunea în ordenea chemărilor legale. 

Prin urmare, oricare din cele două opinii am adapta – o în privinţa naturii juridice a 

statului, el urmează să culeagă - în total sau, dacă există moştenitori rezervatari, în parte - 

bunurile vacante din cauza clauzei de dezmoştenire totală.  

Deci problema calificării dreptului statului nu prezintă importanţă practică din acest punct 

de vedere. 

A doua ipoteză, de fapt singura, în care calificarea dreptului statului asupra moştenirii 

vacante prezintă importanţă practică, ce se sitiuază, în domeniul dreptului internaţional privat, 

adică vizează ipoteza în care, în cadrul devoluţiunii succesorale legale, intervine un element de 

extranietate. 

Pentru a rezolva această problemă, autorii propun şi susţin teza statului moştenitor, 

deoarece interesul pozitiv al statului de a putea moşteni bunurile vacante lăsate de cetăţenii săi în 

străinătate este mai mare decît cel negativ, ca alt stat să nu poată moşteni bunurile mobile 

aflatoare pe teritoriul ţării noastre lăsate de cetăţenii străini decedaţi fără moştenitori.  

Este adevărat că adoptarea teoriei statului moştenitor poate duce la unele consecinţe 

neconvenabile în relaţiile cu statele care îşi întemeiază vocaţia asupra succesiunilor vacante pe 

teoria suveranităţii. 

Cu toate acestea, reciprocitatea este asigurată şi în raport cu astfel de state, fiindcă, 

nerecunoscînd drepturile statului român asupra bunurilor cetăţenilor moldoveni decedaţi fără 

moştenitori (aflate pe teritoriul statelor respective ) nu pot pretinde nici ele recunoaştera vocaţiei 

succesorale întermeiate pe suveranitate, care nu poate produce efecte extrateritoriale. 

De altfel, în tratatele de asistenţă juridică încheiate de Moldova cu diferite ţări se consacră 

teoria statului moştenitor în privinţa bunurilor mobile succesorale vacante şi nu cunoaştem nici o 

convenţie internaţională prin care statul nostru ar fi acceptat o reglementare contrară. 

Este motivul pentru care, avînd în vedere şi soluţiile adoptate în practică şi în legislaţia mai 

multor ţări, precum şi argumentele înfăţişate mai sus, ne alăturăm opiniei după care statul culege 

moştenirea vacantă în baza moştenirii legale. 
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Particularităţile drepturilor statului asupra moştenirilor vacante. 

Atare particularităţi, caractere juridice deosebite se analizează în raport cu regulile 

aplicabile altor moştenitori fie legali sau testamentari. 

Subliniez, că toate aceste reguli speciale operază indiferent de soluţia, care se adoptă în 

privinţa naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii vacante. 

De altfel - după cum vom vedea - unele divirgenţe de păreri, existente, sub aceste aspecte 

(de exemplu - în privinţa eliberării certificatului de vacanţă a moştenirii din oficiu sau a 

necesităţii întocmirii inventarului pentru limitarea răspunderii statului la activul moştenirii), nu 

sunt determinate de teza adoptată de autorii în cauză cu privire la natura juridică a dreptului 

statului asupra moştenirii vacante. 

Certificatul de vacanţă a moştenirii. Momentul dobîndirii moştenirii vacante de către 

stat. Notarul constată vacanţa succesorală la cererea reprezentantului statului şi după aceasta 

eliberează certificatul de vacanţă succesorală după expirarea termenului de prescripţie a dreptului 

de opţiune succesorală. 

Notarul este obligat să citeze autoritatea administraţiei publice competentă a prelua 

bunurile în toate cazurile, în care succesiunea urmează a fi declarată vacantă, putînd încredinţa 

administrarea provizorie a bunurilor unui curator desemnat, cu înştiinţarea autorităţii 

administrativ teritoriale. 

Cu alte cuvinte certificatul de vacanţă succesorală, ori hotărîrea judecătorească pronunţată 

în această materie, la fel ca şi certificatul de moştenitor sau hotărîrea judecătorească prin care se 

constată drepturile succesorale ale altor moştenitori, nu au efect constitutiv, ci numai declarativ, 

dobîndirea operînd retoactiv de la data morţii celui care lasă moştenirea, potrivit regulilor 

generale, în legislaţia noastră neexistînd nici o dispoziţie specială, care să permită o altă soluţie. 

Dacă s – ar susţine ideea că certificatul de vacanţă a moştenirii sau hotărîrea judecătorească 

are efect constitutiv, ar urma să se admită că între momentul deschiderii succesiunii şi data 

eliberării lui, (sau data expirării termenului de opţiune succesorală) moştenirea a rămas fără 

titular, ceea ce este inadmisibil (în dreptul nostru), indiferent de teza pe care o înpărtăşim în 

privinţa naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii vacante. 

În continuare vom analiza două precizări în legătură cu certificatul de vacanţă a moştenirii. 

1. După eliberarea certificatului de vacanţă a moştenirii, notarul nu mai poate elibera un alt 

certificat de moştenitor. Acei ce au pretenţii la moştenire (spre exemplu - succesibilii care din 

motive de forţă majoră nu pot accepta succesiunea în cadrul termenului de prescripţie de şase 

luni sau care cer recuperarea în termenul de prescripţie) ori au fost prejudecaţi în alt fel prin 

eliberarea sau copiei certificatului, de-asemenea pot cere prin justiţie anularea lui şi stabilirea 

drepturilor lor, după care notarul va elibera certificatul de moştenitor pe baza hotărîrii 

judecătoreşti definitive şi irevocabile. Considerăm că în privinţa anulării certificatului de vacanţă 

a moştenirii se aplică regulile care sunt prevăzute şi pentru anularea certificatului de moştenitor. 

2. Dacă moştenirea nu este vacantă, însă statul a fost gratificat prin testament, urmează să i 

se elibereze certificat de moştenitor, şi nu certificat de vacanţă a moştenirii. 

Considerăm că această soluţie urmează a fi aplicată şi în cazul în care statul este gratificat 

prin testament, iar în lipsa acestui legat - moştenirea ar fi fost vacantă (deci ar fi revenit oricum 

statului). 

Optăm pentru această soluţie întrucât dobândirea prin legat se poate dovedi mai eficientă 

decât dobândirea succesiunii vacante (de pildă, în cazul apariţiei unor succesibili care cer 

repunerea în termenul de prescripţie pentru motive temeinic justificate sau invocă suspendarea 
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lui pentru caz de forţă majoră).  

Teoretic nu putem exclude nici ipoteza în care statul este gratificat cu o parte din moştenire 

(de exemplu – legat cu titlu universal), iar restul moştenirii devine vacantă (prin renunţarea sau 

predecesul celuilalt legatar sau moştenitor legal). 

În acest din urmă caz, credem că notariatul urmează să elibereze statului două certificate: 

1. unul de moştenitor; 

2. al doilea de vacanţă a moştenirii.  

Răspundera statului pentru pasivul moştenirii numai în limita activului  

Indiferent de teza adoptată în privinţa naturii juridice a dreptului statului asupra moştenirii 

vacante, se recunoaşte unanim, că statul culege un patrimoniu, o universalitate şi va fi ţinut, prin 

urmare, de datoriile şi sarcinile succesorale. 

Această soluţie se aplică şi în practica judecătorească, - cînd se iveşte o vacanţă 

succesorală - statul nu dobândeşte bunurile respective cu titlu particular, ca bunuri individual 

determinate, ci cu titlu universal, ca elemente ale unui patrimoniu, şi în privinţa aceasta sunt 

impuse şi cercetate trei păreri: 

1. Deoarece statul dobândeşte un patrimoniu, deci o universalitate, fiind un succesor în 

drepturi al defunctului, el va fi obligat faţă de creditori în condiţiile în care ar fi obligat orice 

moştenitor legal sau legatar universal ori cu titlu universal, acceptant al moştenirii sub beneficiu 

de inventar, neputîndu – se aplica prin asemănare, reglementările speciale care vizează trecera în 

proprietatea statului a unor bunuri în condiţii deosebite, exemplu – exproprierea pentru cauză de 

utilitate punlică. 

În acest caz statul este obligat să plătească întreaga creanţă, aşa cum orice alt moştenitor, 

legal sau testamentar, ar fi obligat în calitate de dobânditor al patrimoniului succesoral. 

2. O altă problemă, şi mai frecvent întâlnită în practică, se pune în legătură cu obligaţiile 

asumate de cel care lasă moştenirea prin antecontractul de vânzare - cumpărare.  

Întrucât obligaţia asumată prin antecontract este o obligaţie patrimonială transmisibilă prin 

moştenire, obligaţia de a încheia contractul de vânzare – cumpărare trece asupra statului, la fel şi 

asupra oricărui alt moştenitor. 

Dar cumpărătorul poate opta, potrivit principiilor aplicabile în materie, şi pentru 

rezoluţiunea antecontractului plătit, în condiţiile în care ar fi putut cere şi împotriva vînzătorului 

promitent (la moment decedat). 

Cu atît mai mult statul, care după cum vom vedea nu are drept de opţiune succesorală, nu 

poate fi obligat pentru pasiv decât în limitele activului.  

3. Aici se iscă o întrebare firească - dacă această limitare a răspunderii statului pentru pasiv 

este sau nu condiţionată de întocmirea inventarului bunurilor succesorale, cu consecinţa 

răspunderii nelimitate a statului pentru pasivul moştenirii în lipsa acestui inventar? 

În literatura de specialitate s – a susţinut că, restrîngerea răspunderii statului în marginile 

activului succesoral nu va fi operată decît dacă s – a oprit confuziunea patrimoniilor prin 

întocmirea unui iventar. 

Desigur, nimic nu se opune ca notarul să procedeze la întocmirea inventarului ori de cîte 

ori consideră că acesta este în interesul statului. 

Inexistenţa dreptului de opţiune succesorală  

Spre deosebire de ceilalţi moştenitori, statul - în privinţa dreptului având ca obiect 

moştenirea vacantă (iar nu şi eventualele legate lăsate prin testament de către de cujus) - nu are 

are drept de opţiune succesorală. 



85 
 

Astfel, el nu poate renunţa la moştenirea vacantă, de vreme ce bunurile succesorale, 

devenind fără stăpân, ele ar reveni tot lui în baza legislaţiei existente. 

Totodată, acceptarea sub beneficiul de inventar este oricum, inutilă fiind că statul răspunde 

pentru pasiv numai în limita activului, şi după cum am văzut, independent de întocmirea unui 

inventar special. 

Neavând drept de opţiune, termenul de prescripţie de şase luni prevăzut de lege pentru 

exercitarea acestui drept devine incapabil. 

Aşa dar, organul competent poate solicita eliberarea certificatului de vacanţă a moştenirii, 

iar notarul sau instanţa judecătorească pot constata vacanţa moştenirii (şi din oficiu) nelimitat în 

timp. 

 

 

TEMA 23. OBŢIUNEA SUCCESORALĂ 

 

1. Noţiunea de opţiune succesorală 

2. Subiectele dreptului de opţiune succesorală 

3. Caracterele juridice a dreptului de opţiune succesorală 

4. Condiţiile de valabilitate ale actului de opţiune succesorală şi termenele de      

acceptarea succesiunii 

5. Transmisia  succesorală 

6. Renunţarea  la  succesiune 

 

 1. Noţiunea de opţiune succesorală 

Codul Civil al Republicii Moldova nu dă o definiţie a opţiunii succesorale, în schimb în 

literatura de specialitate găsim mai multe noţiuni cu privire la această instituţie. 

Prin actul juridic civil se înţelege: „o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce 

efecte juridice, respectiv, de a naşte, a modifica ori a stinge un raport juridic civil concret”. 

Însă ceea ce putem deduce din noţiunile de mai sus este că opţiunea de acceptare a 

succesiunii este, în primul rând, un act juridic unilateral. Astfel, fiind un   act juridic unilateral 

pentru aşi produce efectele trebuie să îndeplinească condiţiile generale de valabilitate a unui act 

juridic civil. Condiţiile esenţiale pentru validitatea unui act juridic: capacitatea de a contracta, 

consimţământul neviciat a părţii care se obligă, un obiect determinat, o cauză licită. Întrucât prin 

actul de opţiune succesorală moştenitorul sau legatarul acceptă sau revocă moştenirea sau 

legatul, act juridic civil de dispoziţie, pentru valabila sa exprimare acesta trebuie să emane de la 

o persoană capabilă, iar consimţământul să nu-i fi fost viciat printr-o eroare substanţială, dol sau 

violenţă. 

Consimţământul este acea condiţie esenţială a actului juridic civil ce constă în 

manifestarea hotărârii de a încheia actul juridic.  

 Consimţământul împreună cu cauza sau scopul sunt cele două elemente ce alcătuiesc 

structura voinţei juridice, între cele două - consimţământ şi voinţă juridică existând corelaţia de 

tipul: parte-întreg. 

       Din cele expuse mai sus rezultă că elementele definitorii ale actului juridic civil sunt 

următoarele: 

 a)  prezenţa manifestării de voinţă care constituie rezultatul unei hotărâri lăuntrice,     rezultatul 

unui proces volitiv care să provină de la un subiect de drept civil; 
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 b) manifestarea de voinţă trebuie făcută cu scopul de a produce efecte juridice 

civile, acesta fiind elementul definitoriu ce diferenţiază actul juridic civil de faptul     juridic civil 

ale cărui efecte se produc în puterea legii;  

 c) efectele juridice ale manifestării de voinţă care să privească naşterea, modificarea sau 

stingerea unor raporturi juridice civile concrete, trăsătură ce diferenţiază actul juridic civil de 

actele juridice din alte ramuri de drept. 

 

   2. Subiectele dreptului de opţiune succesorală 

 În raporturile juridice civile, de partea moştenitorului poate fi un singur subiect, dar pot fi 

şi mai multe subiecte. Astfel, un patrimoniu poate fi transmis ca moştenire unei singure 

persoane, dar este posibil ca moştenirea să fie lăsată mai multor succesori. Prin urmare, simplu 

este raportul juridic civil care intervine între doua persoane (defunct, moştenitor). Complex este 

raportul juridic civil care intervine între mai multe subiecte (defunct, doi sau mai mulţi 

moştenitori).  

      Dreptul de opţiune succesorală aparţine tuturor persoanelor cu vocaţie succesorală 

indiferent de izvorul vocaţiei şi fără deosebire dacă vocaţia la succesiune este universală, cu titlu 

universal sau cu titlu particular. Acest drept trebuie exercitat în termen de toţi succesibilii. 

     Urmează să vedem categoriile de succesibili care au drept de opţiune succesorală. Este 

vorba despre moştenitorii legali, moştenitori cu drept de cotă egală. Conform art.1500 a 

Codului Civil, aceştia se clasifică în trei clase: 

-      moştenitorii de clasa I sunt descendenţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la 

fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei înfiaţi), soţul supraveţuitor şi ascendenţii 

privilegiaţi (părinţii, înfietorii), celui ce a lăsat moştenirea; 

-  moştenitorii de clasa a II-a - colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi ascendenţii 

ordinari (buneii, atît din partea tatălui, cît şi din partea mamei) ai celui ce au lăsat moştenirea; 

- de clasa a III-a - colateralii ordinari (unchii şi mătuşele) a celui ce a lăsat moştenirea. 

O altă categorie de subiecţi sunt legatarii. Dreptul  aparţine nu numai moştenitorilor legali, 

dar şi legatarilor, pentru că art. 1496 Cod civil, prevede că persoana căreia i se cuvine legatul 

este în drept să renunţe la el. În acest caz, cota succesorală respectivă revine moştenitorului care 

va avea sarcina executării legatului. 

Spre deosebire de legiuitorul francez, legiuitorul nostru prevede că asimilarea concepţiunii 

cu existenţa nu atîrnă de condiţia valabilităţii. Copilul, chiar dacă a trăit numai o singură clipă, va 

fi capabil să vină la moştenirea deschisă după concepţiunea sa. 

Cel care predinte în numele copilului, trebuie să dovedească, cu orice mijloc de probă 

admise de lege, data concepţiei copilului, situarea acestei date înainte de momentul deschiderii 

succesiunii şi că el s-a născut viu. 

 Persoanele juridice au capacitate de a dobîndi dacă sunt în fiinţă la data deschiderii 

succesiunii, avînd capacitate succesorală de la data înregistrării (dacă sunt supuse înregistrării), 

iar celelalte persoane juridice de la data recunoaşterii ori a autorizării înfiinţării lor sau de la data 

îndeplinirii oricărei alte cerinţe prevăzute de lege. 

       Caracteristic pentru persoana juridică este faptul, că poate dobîndi moştenirea exclusiv 

printr-un legat cuprins în testament (totdeauna prin moştenire testamentară şi nu legală) 

În baza art. 1433 Cod civil al Republicii Moldova au fost enumerate subiectele care au 

capacitate succesorală. Legislaţia civilă nu face o trimitere la persoanele care nu au capacitate 

succesorală, de aceea prin deducţie vom enumera persoanele care nu au capacitate succesorală.    
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Predecedaţii şi persoanele juridice care au încetat să mai aibă fiinţă. Conform art.1433 Cod 

civil şi din cele menţionate mai sus, orice persoană este capabilă de a moşteni, cu condiţia că ea 

să existe la momentul deschiderii succesiunii. Prin urmare nu au capacitate succesorală 

persoanele fizice care nu mai sunt în viaţă, precum şi persoanele juridice care au încetat să mai 

aibă fiinţă, în momentul deschiderii succesiunii. 

     Comorienţii, în cazul declarării morţii pe cale judecătorească a două sau mai multe 

persoane, între care există vocaţie succesorală reciprocă şi care au dispărut în aceeaşi 

împrejurare, se pune problema de a şti care persoană a decedat mai întîi. 

     Soluţia este  dată de doctrină, care arată că, în cazul în care mai multe persoane au murit 

în aceeaşi împrejurare, fără să se stabilească dacă una a supraveţuit alteia, ele sunt socotite că au 

decedat deodată. 

     Co-decedaţii, persoanele fizice decedate în acelaşi timp. Avînd în vedere dificultăţile de 

ordin practic, întâmpinate în privinţa stabilirii momentului morţii de către instanţa de judecată, 

chemată a rezolva litigiul succesoral, totuşi s-a admis ideea că soluţia prezumării morţii, trebuie 

aplicată şi în cazul persoanelor care, avînd vocaţia succesorală au decedat în acelaşi interval de 

timp, dar nu şi în aceeaşi împrejurare, fără a se putea stabili dacă una a supravieţuit altei.     

 

   3. Caracterele juridice a dreptului de opţiune succesorală 

   Întru cât opţiunea reprezintă un act de dispoziţie  poate fi realizat doar de persoanele cu 

capacitate deplină de exerciţiu. Persoanele lipsite sau restrânse în capacitatea de exerciţiu acceptă 

succesiunea doar prin intermediul reprezentanţilor legali. 

   Actul de opţiune succesorală este un act juridic civil unilateral, indivizibil, nesusceptibil 

de modalităţi, declarativ de drepturi, irevocabil. În literatura de specialitate se mai discută şi 

caracterul patrimonial, act cu titlu gratuit, voluntar, translativ. 

    Este unilateral acel act juridic civil care este rezultatul voinţei unei singure      părţi, 

fapt ce prezintă importanţă juridică în ceea ce priveşte aprecierea valabilităţii actului juridic 

civil, căci se verifică o singură voinţă juridică şi regimul juridic - diferenţiat - al viciilor de 

consimţământ. 

Opţiunea succesorală este un act juridic nesusceptibil de modalităţi. Pornind de la 

prevederile art.1527 Cod civil, succesorul nu poate accepta succesiunea cu o anumită condiţie 

sau pe un anumit termen, şi cu atât mai mult, soarta patrimoniului defunctului nu poate depinde 

de un eveniment viitor şi incert sau de un termen. Dacă acceptarea ar fi afectată de modalităţi, ea 

nu va produce efecte juridice, fiind lovită de nulitate absolută.  

     În literatura română de specialitate acest caracter apare şi sub denumirea de act juridic 

de opţiune pur şi simplu care nu poate fi afectat de modalităţi (termene, condiţie ori sarcini). 

Dreptul pozitiv român mai cunoaşte, din acest punct de vedere, şi actul de recunoaştere a filiaţiei. 

Cu alte cuvinte, actul de opţiune succesorală este incompatibil cu modalităţile, fiind deci faţă de 

această clasificare un act pur şi simplu şi nu unul afectat de modalităţi. 

     Potrivit şi art.1539 Cod civil, putem spune că actul juridic de acceptare a succesiunii produce 

efect retroactiv, din momentul deschiderii succesiunii, şi nu din momentul manifestării de voinţă. 

Drepturile şi obligaţiile dobândite din momentul deschiderii succesiunii se consolidează retroactiv, 

astfel, patrimoniul succesoral nu rămâne nici o clipă fără titular.  

     Acceptarea succesiunii este irevocabilă. Moştenitorul care a exercitat dreptul de 

opţiune nu mai poate reveni asupra alegerii făcute, cu privire la dreptul său de opţiune 

succesorală. Acest principiu operează cu caracter absolut în cazul acceptării moştenirii. Ca 
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efect al unei asemenea acceptări, în mod irevocabil se  consolidează calitatea de moştenitor 

(semel heres, semper heres - O dată moştenitor, moştenitor pentru totdeauna), el nemaiputând 

reveni asupra alegerii făcute . 

După cum s-a menţionat ceva mai sus în literatura română de specialitate se mai 

specifică şi alte caractere juridice cum ar fi: act juridic cu titlu gratuit, care se explică prin 

faptul că este un  act juridic prin care se procură un  folos patrimonial fără a se urmări 

obţinerea altui folos patrimonial în schimb, adică a nici unui „avantaj combativ ”.  

Este un act translativ deoarece are ca efect strămutarea unui drept subiectiv civil dintr-

un patrimoniu în alt patrimoniu. 

Este un act de dispoziţie pentru că are ca rezultat ieşirea din patrimoniu a unui bun sau a 

unei universalităţi de bunuri, lucru important în materia capacităţii de a încheia acte juridice 

civile. 

Este  un act juridic cu caracter patrimonial deoarece are un conţinut evaluabil în bani şi 

priveşte de regulă drepturile reale şi de creanţă.  

Este un act juridic civil subiectiv căci conţinutul acestuia este determinat prin voinţa 

autorului său şi nu este predeterminat de norme juridice de la care nu se poate deroga. 

Este un act cauzal căci determinarea valabilităţii sale implică analiza cauzei ori a 

scopului său; şi anume dacă scopul este imoral, ilicit ori lipseşte, însuşi actul juridic este lovit de 

nulitate. 

Este un act juridic voluntar, autorul defineşte acest caracter ca fiind libertatea de alegere 

care caracterizează actul de opţiune. Acesta la rândul său manifestându-se pe mai multe planuri.  

  

4. Condiţiile de valabilitate ale actului de opţiune succesorală şi termenele de 

acceptare a succesiunii 

Pentru a fi valabil, actul juridic civil trebuie să îndeplinească o serie de condiţii esenţiale 

(de fond), prin condiţie de valabilitate înţelegându-se cerinţele stabilite de lege sau  de părţi 

pentru valabilitatea actului.  

Din conţinutul acestor articole se desprind condiţiile de valabilitate a actului juridic, pe 

care doctrina le clasifică în condiţii de fond şi condiţii de formă. Condiţiile de valabilitate a 

actului de opţiune succesorală, asemeni dreptului comun le putem clasifica în două criterii, 

condiţii fond şi condiţii de formă.                                     

Condiţiile de fond sunt: capacitatea de a încheia actul juridic, consimţămîntul valabil a 

persoanei care încheie actul juridic, obiectul actului juridic şi cauza.    

Condiţiile de formă: Codul civil conţine o prevedere conform căreia „ forma este o 

condiţie de valabilitate a actului juridic numai în cazurile expres prevăzute de lege” (art. 208, 

alin.2 Cod civil). Dacă cele cinci condiţii de valabilitate a actului juridic, enumerate mai sus, sunt 

considerate şi necesare în toate cazurile, forma lui este o condiţie de valabilitate prevăzută de 

lege.  Prin urmare, valabilitatea actului juridic civil depinde şi de respectarea formei, însă atunci 

când acest lucru este expres prevăzut de lege. Drept exemplu, în acest sens poate servi dispoziţia 

art.625 Cod civil  care prevede că nerespectarea formei scrise atrage nulitatea actului juridic.   

Dat fiind faptul că actul juridic este o manifestare de voinţă a subiectului raportului juridic 

civil pot încheia acte juridice persoanele care au capacitate de exerciţiu. Cu alte cuvinte, 

capacitatea de a încheia acte juridice civile este acea condiţie esenţială şi de fond al cărui 

conţinut îl constituie aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni titular de drepturi şi 

obligaţii civile în urma încheierii unor acte juridice civile.  
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Capacitatea de a încheia acte juridice civile este o parte a capacităţii de folosinţă a unui 

subiect de drept civil, iar aceasta, la rândul ei, este o premisă a capacităţii de exerciţiu a persoanei, 

cealaltă premisă fiind discernământul. 

Iar în cazul acceptării succesiunii de o persoană juridică ea trebuie să aibă capacitate civilă, 

juridică şi de folosinţă.  

Reglementarea juridică a capacităţii unui subiect de drept civil de a încheia acte juridice 

civile o constituie o serie de norme juridice, principalele găsindu-se, aşa cum e în mod firesc, în 

Codul civil care reglementează această condiţie de fond, precum şi în Codul familiei, şi în alte 

norme de drept civil. 

De asemenea, trebuie subliniat faptul că spre deosebire de discernământ care este o stare de 

fapt - de facto - şi care poate exista izolat, chiar la o persoană „incapabilă", capacitatea este o 

stare de drept - de jure - astfel că o persoană considerată de lege ca „deplin capabilă” se poate 

afla într-o situaţie în care, temporar, să nu aibă discernământ. 

Dacă regula în materie este capacitatea de a încheia acte juridice civile, excepţia este 

incapacitatea. 

Incapacitatea, ca excepţie, trebuie prevăzută expres de lege pentru că excepţiile sunt de 

strictă interpretare: exceptio est sirictissimae interpretationis.  

O altă condiţie de fond este  consimţământul neviciat. Potrivit art. 199, alin.1 Cod civil: „ 

Consimţământul este manifestarea, exteriorizată, de voinţă a persoanei de a încheia un act 

juridic”. Ca consimţământul să fie valabil trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de 

valabilitate: să provină de la o persoană cu discernământ, să fie exprimat cu intenţia de a produce 

efecte juridice, să fie exteriorizat, să nu fie viciat.  

În afară de lipsa viciilor, pentru ca consimţământul să fie valabil trebuie să îndeplinească 

condiţiile:  

Autorul manifestării de voinţă trebuie să aibă discernământ. Astfel, 

subiectul de drept civil trebuie să aibă abilitatea de a aprecia, de a discerne efectele juridice care 

se produc în urma manifestării sale de voinţă. Cu alte cuvinte, 

consimţământul „trebuie să emane de la o persoană lucidă care îşi dă seama de 

urmările faptelor sale şi le voieşte în cunoştinţă de cauză”. 

De asemenea, nu trebuie confundată condiţia capacităţii subiectului de drept civil - care 

este o stare de drept „de jure” - cu această primă cerinţă de valabilitate a consimţământului: să 

provină de la o persoană cu discernământ, care este o stare de fapt - „ de facto”. 

Consimţământul nu trebuie să fie afectat de vicii. Consimţământul nu 

trebuie afectat de vicii: eroarea, dolul, violenţa, leziunea. Actul de opţiune succesorală, după cum 

am menţionat ceva mai sus poate  fi viciat prin eroare, dol, violenţă, care pot duce la nulitatea actului 

de opţiune succesorală.  

Spre deosebire de acceptarea tacită, care este un act consensual, acceptarea expresă şi 

renunţarea la moştenire sunt acte juridice solemne, fiind valabile numai dacă au fost încheiate în 

condiţiile de formă special prevăzute de lege ( ad validitatem).   

Pentru validitatea actului de opţiune, trebuie să fie respectate, potrivit dreptului comun, şi 

cerinţele legale referitoare la obiectul şi cauza actului juridic. 

Obiectul actului juridic este reglementat de art.206 Cod civil, care prevede că obiect al 

actului juridic este obligaţia persoanei care a încheiat actul juridic. 

Condiţiile de valabilitate a obiectului actului juridic sunt: obiectul să fie licit, să fie în 

circuitul civil, să fie determinat sau determinabil. În aceiaşi ordine de idei,   obiectul actului de 
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opţiune succesorală trebuie să fie licit şi posibil, ca orice act juridic. De exemplu, opţiunea 

referitoare la o succesiune nedeschisă are un obiect ilicit şi, ca atare, nu poate produce efecte 

juridice. 

Cauza, asemeni obiectului, trebuie să fie respectată potrivit cerinţelor dreptului comun. 

Potrivit art. 207 Cod civil, cauza este scopul urmărit la încheierea actului juridic civil. Actul 

juridic civil încheiat fără cauză nu are nici un efect (art.207, alin.1 Cod civil). Nu are efect 

juridic nici actul fondat pe cauză falsă sau ilicită. Ca urmare se cere ca cauza să fie reală, licită şi 

morală. 

Nerespectarea condiţiilor de validitate ale actului de opţiune succesorală se sancţionează cu 

nulitatea potrivit dreptului comun. 

Pe lângă importanţa condiţiilor de valabilitate a actului de opţiune succesorală, deosebit de 

important se arată a fi şi termenul de opţiune succesorală. Termenul în care moştenitorul trebuie 

să se pronunţe asupra acceptării sau repudierii moştenirii a fost reglementat diferit de-a lungul 

timpului. 

În noua sa reglementare, art. 1517 Cod civil stabileşte că: „termenul de acceptare a 

succesiunii este de 6 luni de la data deschiderii ei”. Acelaşi termen este prevăzut şi în Codul civil 

român, art. 700 (1) care prevede că: „ dreptul de a accepta succesiunea se prescrie printr-un 

termen de 6 luni socotit de la deschiderea succesiunii ”. Acesta considerându-se termen general 

de acceptare a succesiunii. 

După cum rezultă din articolul menţionat, termenul de prescripţie se calculează de la data 

deschiderii succesiunii chiar şi în cazul copilului conceput, dar nenăscut. 

Cu toate că existenţa persoanei fizice începe de la naştere, Codul civil recunoaşte existenţa 

copilului din ziua concepţiei acestuia, cu unica condiţie de a se naşte viu.    

Expirarea termenului de prescripţie fără ca succesibilul să fi făcut acte de acceptare 

expresă sau fără a intra în posesiunea patrimoniului succesoral are drept consecinţă pierderea 

dreptului de a accepta moştenirea prin declaraţie făcută în faţa notarului. Pasivitatea  prelungită 

ducând la pierderea retroactivă drepturilor succesorale ca şi când ar fi renunţători. Căci termenul 

de 6 luni pe care îl au moştenitorii pentru exercitarea dreptului de opţiune le oferă acestora 

posibilitatea să cunoască ce moştenitori sunt chemaţi la moştenire, întinderea masei succesorale, 

pasivul succesoral, astfel că în cunoştinţă de cauză se pot pronunţa asupra acceptării sau 

renunţării.  Prin urmare, pierderea dreptului de a accepta moştenirea fiind pe de plin motivat.         

Potrivit art. 1518 Cod civil, dacă dreptul de a accepta succesiunea apare în cazul în care 

ceilalţi moştenitori nu o acceptă, ea trebuie acceptată în partea rămasă din termenul stabilit pentru 

acceptare. Dacă această parte este mai mică de 3 luni, ea se prelungeşte până la trei luni. 

Legiuitorul nostru, numeşte acest termen ca fiind termenul special de acceptare a succesiunii.  

Termenul special de acceptare a succesiunii îi priveşte în mare parte pe succesorii 

subsecvenţi. Întru cât termenul de 6 luni pentru exercitarea dreptului de opţiune succesorală se 

referă atât la succesibilii cu vocaţie succesorală, cât şi pe cei subsecvenţi. Prin urmare şi pentru 

aceştia termenul de 6 luni începe a curge de la data deschiderii succesiunii, iar în cazul în care 

succesibilii cu vocaţie succesorală preferabilă au renunţat, iar termenul rămas este mai mic de 3 

luni, atunci se foloseşte termenul special, termenul rămas mărindu-se până la trei luni de la data 

expirării termenului de care este condiţionat.               

În cazul în care moştenitorul a fost împiedicat să se folosească de dreptul său din motive de 

forţă majoră, instanţa judecătorească, la cererea moştenitorul, poate prelungi termenul cu cel mult 6 

luni de la data când a luat sfârşit împiedicarea. Sunt şi situaţii care, din motive întemeiate,  împiedică 
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succesibilul să-şi exercite dreptul de opţiune succesorală. Pot constitui motive întemeiate boala 

moştenitorului, îngrijirea unui membru bolnav al familiei, confirmată prin concluzia medicului, 

aflarea în rândurile armatei ( pct.7 al Hotărârii Plenului Curţii Supreme de Justiţie din 10.06.1998).  

În legătură cu prima situaţie, forţa majoră, se aplică regulile prescripţiei extinctive, potrivit 

cărora forţa majoră suspendă de drept curgerea termenului de prescripţie în perioada în care 

acţionează forţa majoră. În cazul celei de a doua situaţie, trebuie de precizat că există o deosebire 

esenţială între cazul de forţă majoră şi motive temeinice. Forţa majoră produce de drept suspendarea 

termenului de prescripţie, pe când în cazul motivelor temeinice, instanţa de judecată poate admite sau 

respinge cererea de repunere în termen. Deci, repunerea în termen este considerată o măsură  lăsată la 

aprecierea instanţei judecătoreşti.     

În literatura de specialitate, există  opinii că repunerea în termen este o implicită constatare a 

faptului acceptării succesiunii. În urma admiterii cererii de prelungire a termenului, succesibilul 

redobândeşte dreptul de opţiune succesorală. El este repus în termen, pentru a avea la dispoziţie timpul 

în care să-şi  exercite dreptul de opţiune succesorală, astfel el are posibilitatea între a accepta 

moştenirea sau a renunţa la ea. 

Patrimoniul succesoral se transmite către cel chemat în puterea legii sau a voinţei celui care lasă 

moştenirea din ziua deschiderii moştenirii. Drept consecinţă, el poate fi de îndată urmărit de către 

creditorii succesiunii, inclusiv de către legatarii cu dreptul de a cere predarea legatelor. Pe de altă parte 

însă, legea acordă succesibilului un termen de 6 luni pentru consolidarea titlului de moştenitor prin 

acceptarea moştenirii, respectiv pentru desfiinţarea cu efect retroactiv a vocaţiei succesorale prin 

renunţarea la moştenire. Din aceste considerente legislaţia română prevede în favoarea succesibilului 

un termen de 3 luni de la deschiderea moştenirii pentru a provoca întocmirea inventarului moştenirii şi 

un termen de 40 de zile pentru a delibera asupra acceptării sau renunţării la moştenire, termen de 

deliberare care curge de la data semnării procesului – verbal de inventariere. Reieşind  din cele expuse 

observăm că în literatura română de specialitate şi în legislaţia română se utilizează aşa termene ca 

termen de inventar şi termen de deliberare. Termenele de inventar şi de deliberare prezentau o 

importanţă practică deosebită în condiţiile prescripţiei dreptului de opţiune succesorală de 30 de ani. 

Însă după reducerea termenului de prescripţie la numai 6 luni, textele în materie prezintă o importanţă 

redusă. 

Prin urmare, deducem că în legislaţia noastră se stipulează 3 tipuri de termene de acceptare: 

- termen general – 6 luni; 

- termen special – prelungit cu 3 luni, în cazul în care termenul rămas pentru acceptarea 

succesiunii este mai mic de 3 luni; 

- termenul prelungit de instanţa de judecată.            

Termenul  de  6  luni  pentru  exercitarea  dreptului  de  opţiune  priveşte  atît  pe  

succesibilii  cu  vocaţie  succesorală  cît  şi  pe  cei  subsecvenţi.  Prin  urmare,  şi  pentru aceştia, 

termenul  de  6  luni  începe  a  curge  tot  de  la  data  deschiderii  succesiunii, iar în cazul cînd 

toţi succesibilii cu vocaţie succesorală  preferabilă, au renunţat, succesiunea trebuie acceptată în  

partea  rămasă  din  termenul  stabilit  pentru  acceptare. Dacă această  parte  este  mai  mică  de  

3  luni,  ea  se  prelungeşte  pînă  la  3  luni. 

Pînă la acea dată, transmisiunea „juridică” nu permite moştenitorului legal sau testamentar, 

să intre în posesiunea  de fapt a bunurilor succesorale. Acordarea „transmisiunii de drept” a 

succesiunii îi permite ca după transmiterea moştenirii şi pînă la  recunoaşterea vocaţiei sale de 

moştenitor prin certificatul de moştenitor, să facă acte de conservare şi chiar de administrare 

asupra bunurilor succesorale, dar nu are dreptul să dispună de el.  



92 
 

5. Transmisia  succesorală 

În caz de deces al titularului dreptului de opţiune succesorală înainte de a-l exercita, acest 

drept se transmite asupra propriilor moştenitori legali sau testamentari, alături de celelalte 

drepturi patrimoniale lăsate moştenire, fără deosebire, după cum opţiunea are ca obiect o 

moştenire legală sau testamentară. 

În cazul moştenirii prin transmisie succesorală, termenul se calculează tot de la data 

deschiderii succesiunii, moştenitorii, care moştenesc prin transmise succesorală, avînd la 

dispoziţie termenul rămas pentru exercitarea dreptului de opţiune succesorală, termenul pe care îl 

mai avea succesibilul la data morţii sale, iar dacă acest termen este mai mic de trei luni, el se 

prelungeşte pînă la trei luni.  

Moştenitorii succesibilului decedat înaintea exercitării dreptului de opţiune succesorală 

optează fiecare de sine stătător în vederea acestei moşteniri. 

Moştenitorul  este  în  drept  să  ceară  luarea  de  măsuri  pentru  conservarea  averii   

succesorale,  fapt  pentru  care  se  stabileşte  un  termen  de  6  luni  ce  se  încadrează  în  

termenul  general  de  acceptare  a  succesiunii. 

Termenul  de  6  luni    este  limitat  pentru  notar,  secretarul  primăriei  satului,  comunei,  

pentru  executorul  testamentului  acest  termen  nu  este limitat  şi  alcătueşte  termenul, necesar  

pentru  executarea  testamentului.   

Procedura inventarului averii succesorale este determinată de Legislaţia RM  cu  privire  a  

notariat.   

Măsurile  de  conservare  pot  fi  cerute  de:  

-  un  singur  moştenitor     

- câteva  moştenitori    

- executorul  testamentar    

- de  autoritatea  publică  locală   

-  de  organul  de  tutelă  şi  curatelă   

-  de  la  alte  persoane,  care  acţionează în interesele conservării averii succesorale.      

Cererea luării măsurilor de conservare se înaintează notarului care întreprinde toate 

măsurile de conservare a succesiunii în interesele moştenitorilor, legatarilor şi a altor persoane 

interesate.   

În caz de succesiune vacantă – este informat despre încetarea măsurilor de conservare 

organul financiar al administraţiei publice teritoriale. 

Notarul determină termenul în cadrul căruia el întreprinde măsuri pentru conservarea 

moştenirii şi administrarea ei. Acest termen depinde de caracterul şi valoarea patrimoniului 

moştenit, precum şi de timpul necesar moştenitorilor pentru intrarea în posesia moştenirii. Acest 

termen, însă nu poate depăşi 6 luni. 

 

6. Renunţarea  la  succesiune 

Potrivit principiului „nimeni nu este obligat de a face acceptarea  unei moşteniri care i se 

cuvine”, rezultă că dintre cele două posibilităţi (art. 15, 16) pe care le are persoana cu vocaţie 

succesorală de a opta la moştenirea defunctului, cea mai importantă o reprezintă posibilitatea de 

a nu accepta moştenirea, deci de a renunţa la moştenire.  

Moştenitorul care renunţa la succesiune este considerat că nu a fost niciodată moştenitor. 

El este lipsit de toate avantajele care ar fi reieşit din moştenire şi de orice obligaţie, care ar fi 

decurs din calitatea de moştenitor, dacă ar fi acceptat succesiunea. Titlul de moştenitor al 
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renunţătorului este desfiinţat, cu efect retroactiv, fiind considerat ca o persoană străină de această 

moştenire. Prin urmare, renunţătorul nu poate fi reprezentat (vezi art. 1504 şi comentariul la el) 

şi descendenţii lui pot culege moştenirea numai în nume propriu. 

Renunţarea poate avea loc şi în folosul altor moştenitori, legali sau testamentari, în folosul 

statului sau a unor persoane juridice. 

Renunţarea la succesiune în favoarea celorlalţi moştenitori, sau în favoarea anumitor 

succesibili determinaţi înseamnă în realitate acceptarea moştenirii, în ambele situaţii succesibilii 

în favoarea cărora se renunţă la moştenire   dobândind în fapt bunurile succesorale nu direct din 

patrimoniul defunctului, ci prin intermediul renunţătorului, ca urmare a acţiunii acestuia.  

Nu  se  permite  renunţarea  parţială  la  succesiune  sau  acceptarea  parţială  a  succesiunii,  

sub  condiţie  sau  pe  un  termen  anumit. Dacă  moştenitorul  renunţă  la  o  parte  din  

moştenire  sau  formulează  o  anumită  condiţie,  se  consideră  că renunţă  la  moştenire. 

a) Moştenirea  câtorva  cote  succesorale    

Сumularea calităţii de moştenitor legal cu acea de moştenitor testamentar (vocaţie 

succesorală dublă) conferă posibilitatea opţiunii diferite. De ex., renunţarea la moştenirea legală, 

nu optează şi pentru moştenirea testamentară. 

Astfel, se admite ca moştenitorul legal, gratificat prin testament, va putea opta diferit cu 

privire la moştenirea legală şi cea testamentară. 

 Nu are importanţă dacă moştenitorul e chemat la succesiune în mod direct, în rezultatul 

deschiderii succesiunii, sau ca rezultat al aderării la deschiderea moştenirii a unor fapte juridice, 

(de exemplu în cazul transmisiei succesorale  sau chemării la succesiune a succesorului 

substituit).  

b) Acrescământul   

Dreptul de acrescământ rezultă din chemarea la moştenire. 

 Dreptul la acrescământ nu se aplică în cazul substituirii moştenitorului testamentar. 

Legiuitorul acordă prioritate voinţei testatorului, de aceea, regula de acrescământ nu se aplică în 

acest caz. În ceea ce priveşte propriu-zis moştenitorul substituit, în vederea lui, regula art. 1530, 

nu se răspândeşte. În legătură cu aceasta, cota se transmite la alţi moştenitori, conform regulilor 

generale de acrescământ.  

În raport cu art. 586 al vechiului Cod Civil, legiuitorul schimbă principiul de acrescământ 

la succesiunea testamentară, majorând cota moştenitorilor testamentari, nu în părţi egale, cum era 

conform art. 586, ci proporţional cotei lor, în moştenirea testamentară. 

Dacă  unicul  moştenitor  din  clasa  respectivă  renunţă  la succesiune aceasta  trece  

la moştenitorii din clasa următoare. 

c) Ireversibilitatea  renunţării  la  succesiune. Ireversibilitatea în sensul acestui articol 

trebuie de înţeles ca irevocabilitate.   Irevocabilitatea în materia renunţării la succesoral este o 

condiţie esenţială.  Raţiunea declarării ca irevocabilă renunţarea, este de a ocroti pe această  cale  

interesele  moştenitorilor  care  au  acceptat  succesiunea.   

Totodată, irevocabilitatea declaraţiei de renunţare la  succesiune are meritul  de a garanta 

pe alţi moştenitori acceptanţi de valabilitatea titlului său, în mărimea cotei majorate prin 

renunţare,  realizând  astfel o stabilitate în actele translative de proprietate prin moştenire.   

De la principiul irevocabilităţii renunţării la succesiune, consider că se impun unele 

excepţii, aceste sunt: (pag. 120, p. 14.4). Particularitatea revocării  pentru  cauzele  excepţionale  

în  viziunea  mea,  constă  în  caracterul  personal al  dreptului.      
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d) Transmiterea  dreptului  de  renunţare  la  succesiune - dreptul  de  renunţare  la  

succesiune se  transmite  prin  moştenire.    Dacă  moştenitorul  a  decedat  pînă  la  expirarea  

termenului  de  renunţare  la  succesiune,  acesta  continuă  să  curgă  pînă  la  expirarea  lui. 

Fiecare  din  succesorii  moştenitorului  decedat  poate  renunţa  numai  la  partea  sa  de  

succesiune. 

e) Efectele  juridice  ale  acceptării  sau  renunţării  la  succesiune  survin  în  

momentul  deschiderii  succesiunii.  Atât în cadrul moştenirii legale, cît în celal moştenirii 

testamentare, transmiterea patrimoniului succesoral sau a bunurilor determinate din patrimoniul 

defunctului operează de drept din momentul deschiderii moştenirii, care este cel al  morţii 

defunctului.  

 

 

TEMA 24. RESPONSABILITATEA MOŞTENITORILOR DE PASIVUL 

SUCCESORAL 

 

1. Responsabilitatea moştenitorilor de pasivul succesoral 

2. Paza averii succesorale 

 

1. Responsabilitatea moştenitorilor de pasivul succesoral 

Patrimoniul persoanei fizice odată cu decesul ei se transmite moştenitorilor legali sau 

testamentari. Patrimoniul succesoral include universalitatea de drepturi (activul) şi obligaţii 

(pasivul) cu conţinut patrimonial. Drepturile şi obligaţiile personale nepatrimoniale ce urmează a 

fi executate personal de către cel ce a lăsat moştenirea, sunt netransmisibile pe cale de moştenire. 

Regula generală instituită de legiuitor dispune, că moştenitorii care au acceptat succesiunea 

sunt responsabili în faţa creditorilor celui ce a lăsat moştenirea proporţional cotei ce revine 

fiecăruia din activul succesoral supus moştenirii, dacă acordul dintre moştenitori şi creditori nu 

prevede altfel. (art. 1550) Dacă moştenirea a fost acceptată, se aplică regula  diviziunii de drept a 

pasivului succesoral proporţional cu partea (cota-parte) ce revine fiecărui moştenitor din active. 

Aşadar, dacă la moştenire vin mai mulţi succesori ţinuţi de plata pasivului,  creditorii  vor urmări 

pe fiecare moştenitor pentru o cotă-parte din pasiv corespunzătoare părţii ce îi revine din 

moştenire. Există excepţii de la regula contribuţiei proporţionale la plata pasivului. Astfel, 

excepţia poate fi instituită prin testament (art. 1543) şi moştenitorul însărcinat cu plata datoriei 

va fi unul singur urmărit de către creditor, fără a avea drept de recurs împotriva celorlalţi 

moştenitori. O altă excepţie poate rezulta dintr-o obligaţie indivizibilă (art. 521 Cod civil) sau 

grevată cu gaj (ipotecă).  În asemenea caz, dacă obligaţia privind plata pasivului nu se divide din 

motiv că este indivizibilă sau grevată cu gaj, este posibil să nu fie plătită de către toţi 

moştenitorii ce culeg moştenirea. Moştenitorul sau moştenitorii care au plătit integral obligaţia, 

devin creditorii celorlalţi comoştenitori, care vor răspunde în partea cotei moştenite.  

Legatarul în baza testamentului, în comparaţie cu alţi moştenitori, în conformitate cu 

prevederile art.1495 C. civil este absolvit de răspunde pentru datoriile celui ce a lăsat moştenirea. 

a) Moştenitorul trebuie să dovedească că datoriile celui ce a lăsat moştenirea depăşesc 

valoarea averii succesorale, cu excepţia cazului când inventarul averii a fost efectuat de 

notar -  obligaţia de a proba componenţa activelor incluse în masa succesorală, care alcătuiesc 

valoarea (costul) acestora, ce poate fi corelat cu pasivul succesoral, revine moştenitorilor. 

b) Punerea achitării datoriei în sarcina moştenitorului - testatorul poate pune achitarea 

integrală sau parţială a datoriei în sarcina unui sau mai multor moştenitori. 
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c) Obligaţia de a înştiinţa creditorii despre deschiderea succesiunii - moştenitorii sunt 

obligaţi să înştiinţeze creditorii celui ce a lăsat succesiunea despre deschiderea succesiunii dacă 

au cunoştinţă despre datoriile defunctului. 

d) Termenul de înaintare a pretenţiilor creditorilor -  În termen de 6 luni din ziua când 

au aflat despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce a lăsat moştenirea trebuie să înainteze 

pretenţii către moştenitorii care au acceptat succesiunea, indiferent de scadenţa acestor pretenţii. 

Dacă nu ştiau despre deschiderea succesiunii, creditorii celui ce a lăsat moştenirea urmează să 

înainteze pretenţii moştenitorilor în termen de un an din momentul începerii curgerii termenului 

de înaintare a pretenţiilor. Nerespectarea  acestor dispoziţii atrage pierderea de către creditori a 

dreptului de înaintare a pretenţiilor. 

e) Aplicarea termenelor generale de prescripţie - termenul de înaintare a pretenţiilor 

creditorilor nu se extinde asupra pretenţiilor privind cheltuielile de întreţinere şi tratament din 

timpul ultimei boli a celui ce a lăsat moştenirea, de achitare a salariului, a cheltuielilor de 

înmormântare, de pază şi administrare a patrimoniului succesoral, şi solicitarea averii deţinute cu 

titlu de proprietate. Termenul de înaintare a pretenţiilor de către creditori, acesta fiind unul 

special pentru unele categorii aparte de pretenţii: privind restituirea cheltuielilor de întreţinere şi 

tratament din timpul ultimei boli a celui ce a lăsat moştenirea, de achitare a salariului, a 

cheltuielilor de înmormântare, de pază şi administrare a patrimoniului succesoral, precum şi 

pretenţiile privind solicitarea bunurilor deţinute cu titlu de proprietate. Pretenţiilor menţionate li 

se aplică termenul general de prescripţie 3 ani de zile. 

f) La satisfacerea pretenţiilor, creditorii celui ce a lăsat moştenirea au prioritate faţă 

de creditorii moştenitorului - stabileşte concursul creditorilor succesorali cu cei personali ai 

moştenitorilor. Trebuie să menţionăm că până la lichidarea pasivului patrimoniul succesoral 

rămâne distinct de cel personal al moştenitorului, adică îşi păstrează individualitatea. În scopul 

urmăririi patrimoniului succesoral creditorii pot cere separaţia acestuia, fapt care le conferă 

dreptul de a avea prioritate la urmărirea bunurilor succesorale, înlăturând astfel concurenţa 

creditorilor moştenitorului. 

g) Răspunderea statului -  la trecerea către stat a patrimoniului succesoral statul devine, 

ca şi ceilalţi moştenitori, responsabil de datoriile celui ce a lăsat moştenirea 

Statul dobândind calitatea de moştenitor va avea aceleaşi drepturi şi obligaţii de rând cu 

alţi moştenitori. Principiul egalităţii între moştenitori se reflectă atât la moştenirea activului cît şi 

a pasivului succesoral. Astfel, dacă moştenirea este vacantă, sau cel ce a lăsat moştenirea a testat 

o parte sau toate bunurile sale statului, acesta din urmă capătă calitatea de moştenitor, urmând să 

respecte toate regulile stabilite pentru celelalte categorii de moştenitori. Răspunderea statului 

pentru obligaţiile celui ce a lăsat moştenirea este la fel limitată la valoarea activelor moştenite. 

h) Consecinţele primirii moştenirii de către creditori - dacă testatorul a testat averea 

sa creditorului, acest fapt nu poate fi considerat compensare a creanţei creditorului. 

Testatorul este în drept să testeze integral sau parţial patrimoniul său, oricărei persoane, 

inclusiv  statutului. Moştenitor conform testamentului poate fi inclusiv persoana, care 

concomitent este şi creditor al defunctului. Pentru aceste situaţii, legea stabileşte clar corelaţia 

datoriilor celui ce a lăsat moştenirea în raport cu creditorul moştenirii, dacă acesta conform 

testamentului întruneşte şi calitatea de moştenitor. Nici creditorul-moştenitor, nici alţi 

moştenitori nu pot cere ca dreptul primului asupra moştenirii să fie compensat cu creanţa sa 

îndreptată asupra moştenirii. Nu este exclus, ca dreptul său să depăşească creanţa şi viceversa. 

Aceiaşi regulă, deşi nu este menţionat aici, se aplică şi moştenitorului legal, care având calitatea 
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de moştenitor al celui ce a lăsat moştenirea este în drept pretindă executarea obligaţiei de către 

moştenitori. 

De vreme ce moştenirea a fost acceptată, moştenitorii devin titulari ai activelor şi pasivelor 

conform cotei moştenite. Drepturile şi obligaţiile transferate către moştenitorii celui ce a lăsat 

moştenirea se confirmă prin certificatul de moştenitor.  

Cheltuielile ce urmează a fi efectuate din contul averii succesorale se divizează în 3 

categorii.     

La cea de a doua categorie se includ  cheltuielile legate de înmormântarea defunctului. La 

cheltuielile legate de înmormântarea defunctului se includ atât cele efectuate pentru locul de 

înmormântare, precum şi cele suportate pentru procedura de înmormântare. Cheltuielile legate de 

procesul de înmormântare vor fi recuperate doar dacă au fost necesare şi utile. Pentru a 

determina mărimea utilă şi necesară a acestora se vor stabili obiceiurile din localitatea respectivă 

ce ţin de confesiunea celui decedat, se va lua în consideraţie statutul social al defunctului. 

La  a treia categorie se atribuie cheltuielile legate de obţinerea averii succesorale, de 

păstrare şi gestionare a ei, de executare a testamentului, precum şi a cheltuielilor de plată a 

remuneraţiei executorului testamentar sau a custodelui averii succesorale. 

 

2. Paza averii succesorale 

Pentru ocrotirea intereselor moştenitorilor, a legatarilor şi a intereselor publice, notarul de 

la locul deschiderii succesiunii, la iniţiativa persoanelor interesate, a executorului testamentar sau 

din oficiu, ia măsurile necesare pentru paza şi păstrarea averii succesorale până la expirarea 

termenului stabilit pentru acceptare. 

Inventarierea cu scopul asigurării pazei şi păstrării averii succesorale poate fi efectuată de 

către notar şi din oficiu, dacă au parvenit informaţii despre pericolul deteriorării, pierderii sau 

înstrăinării bunurilor ce fac parte din masa succesorală, având ca efect  diminuarea valorii 

moştenirii.  

Notarul este îndreptăţit să dispună întreprinderea măsurilor de pază şi păstrare a averii 

succesorale până la expirarea termenului stabilit pentru acceptarea succesiunii. Dacă măsurile au 

fost luate, ele urmează a fi ridicate după expirarea termenului prevăzut de lege - 6 luni pentru 

acceptarea moştenirii, despre care fapt notarul este obligat să informeze moştenitorii.  

a) Dacă averea succesorală sau o parte din ea nu se află la locul de deschidere a 

succesiunii, notarul din acest loc însărcinează notarul de la locul aflării averii să ia măsuri pentru 

paza şi păstrarea ei. 

Măsurile de pază a averii succesorale se vor lua în cadrul procedurii succesorale, deschisă 

la ultimul loc de trai al defunctului. Patrimoniul succesoral poate fi amplasat într-un teritoriu de 

activitate a notarului de la locul deschiderii succesiunii sau în teritorii de activitate diferite. În 

ultimul caz notarul, la cererea persoanelor interesate în care se indică categoriile bunurilor şi 

locul aflării lor, însărcinează notarul ce activează în circumscripţia de la locul aflării bunurilor cu 

luarea măsurilor de pază şi păstrare a averii succesorale. În însărcinare se indică bunurile şi locul 

aflării lor.  

Actul de inventariere a averii succesorale, în care se indică măsurile de pază şi păstrare 

luate de către persoana care l-a întocmit,  poate fi înmânat moştenitorilor pentru prezentare la 

locul deschiderii succesiunii sau poate fi expediat direct notarului pentru a fi anexat la dosarul 

succesoral. 
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b) Inventarierea averii succesorale - în scopul păstrării averii celui ce a lăsat 

moştenirea, notarul inventariază averea şi o transmite în grijă moştenitorului sau unui custode 

numit de el, luând măsuri pentru a-i găsi pe moştenitorii absenţi la locul deschiderii succesiunii. 

Dacă notarul va transmite averea inventariată în grija unui moştenitor sau a unui custode, 

inventarul va fi semnat şi de către acesta din urmă.  

Măsurile de conservare a averii succesorale se vor comunica moştenitorilor legali, 

testamentari, şi după caz, executorilor testamentari, creditorilor, cunoscuţi în legătură cu 

deschiderea succesiunii, dar care au fost absenţi la locul efectuării inventarului.  Dovada 

înştiinţării se anexează la dosar.  

c) Numirea custodelui - în cazul când averea trebuie administrată sau creditorii 

moştenitorului înaintează o acţiune, notarul numeşte un custode al averii succesorale. Nu se 

numeşte custode dacă cel puţin unul dintre moştenitori a întrat în posesiunea averii sau este 

numit executor testamentar. 

  

TEMA 25. CONFIRMAREA DREPTULUI LA MOŞTENIRE ŞI PARTAJUL 

AVERII SUCCESORALE 

 

1. Noţiuni generale, natura juridică a certificatului de moştenitor 

2. Eliberarea certificatului de calitate de moştenitor legal 

3. Eliberarea certificatului de calitate de moştenitor testamentar 

4. Averea succesorală pentru care se poate elibera certificatul de moştenitor 

5. Determinarea cotei obligatorii la eliberarea certificatului de moştenitor 

6. Eliberarea certificatului de succesiune vacant 

 

1. Noţiuni generale, natura juridică a certificatului de moştenitor 

Certificatul de moştenitor este un act juridic întocmit de notar care cuprinde acordul 

moştenitorilor cu privire la drepturile lor succesorale reciproce, calitatea lor de moştenitori, 

întinderea drepturilor succesorale, alcătuirea masei succesorale. 

Primirea certificatului de moştenitor, în conformitate cu art.1558 din Codul civil al 

Republicii Moldova, este dreptul şi nu obligaţia moştenitorului. 

Certificatul de moştenitor nu este un act jurisdicţional, ci un act contencios. Practic s-a 

constatat că, menţiunile din certificatul de moştenitor vor face dovadă deplină împotriva 

succesorilor, atât timp cât nu se va dovedi că acest acord a fost rezultatul unui viciu de 

consimţămînt. 

Atacarea certificatului de moştenitori prezenţi la notariat va fi posibilă doar pe motivul că 

voinţa lor a fost viciată prin eroare, dol sau violenţă. 

Caracterul convenţional al certificatului de moştenitor rezultă şi din faptul că, dacă există 

neînţelegeri între moştenitori cu privire la proprietatea bunurilor care alcătuiesc masa 

succesorală, procedura va fi suspendată până la soluţionarea conflictelor de către instanţa de 

judecată competentă. 

Certificatul privind confirmarea dreptului la succesiune se eliberează moştenitorilor care au 

acceptat moştenirea, adică au întrat de fapt în posesia bunurilor succesorale sau care au depus la 

Biroul notarial o declaraţie de acceptare a succesiunii. 

Certificatul de moştenitor se eliberează fiecăruia dintre moştenitori cîte un exemplar după 

achitarea taxei succesorale şi a onorariilor. 
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Certificatul de moştenitor se poate elibera mai înainte de scurgerea termenului de 6 luni, în 

cazul cînd notarului îi vor fi prezentate dovezi suficiente, că în afara moştenitorilor ce au 

acceptat eliberarea certificatului de moştenitor, alţi moştenitori nu există. Termenul de 6 luni este 

întrodus cu scopul ocrotirii intereselor moştenitorilor, care nu au posibilitatea de a primi 

moştenirea îndată după moartea testatorului. 

 

2. Eliberarea certificatului de moştenitor legal 

Fiecare persoană poate lăsa averea sau o parte din ea drept moştenirea unei sau mai multor 

persoane, care fac sau parte din cercul de moştenitori conform legii. 

Există cîteva principii fundamentale care domină devoluţiunea succesorală legală şi 

anume: 

1) moştenitorii vor fi chemaţi la moştenire în ordinea claselor de moştenitori legali. 

Conform acestui principiu, moştenitorii sînt împărţiţi de către legiuitor în mai multe clase, o 

clasă excluzînd-o pe cealaltă de la moştenire în funcţie de o anumită ordine de preferinţă. 

Moştenitorii legali sînt grupaţi în trei clase, în următoarea ordine de preferinţă: 

 clasa I - descendenţii, alcătuită din copiii defunctului, precum şi cei născuţi vii după 

decesul lui, precum şi cei înfiaţi, soţul supravieţuitor şi ascendenţii privilegiaţi (părinţii, 

înfietorii) celui ce a lăsat moştenirea;  

 a II-a – colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi ascendenţii ordinari (bunicii, atît din 

partea tatălui, cît şi din partea mamei) ai celui ce a lăsat moştenirea; 

  a III –a - colateralii ordinari (unchii şi mătuşele). 

Din cele de mai sus rezultă că la moştenire vin să culeagă moştenitorii dintr-o  anumită 

clasă în ordinea indicată mai sus. 

Prima clasă, cea  a descendenţilor, înlătură de la moştenire celelalte clase. Absenţa 

moştenitorilor de prima clasă atrage la succesiunea clasa a doua , fiind exclusă de la succesiune 

moştenitorii din clasa a treia. În absenţa moştenitorilor de clasa întîia şi a doua sau cei care au 

renunţat la moştenire, va veni la moştenire moştenitorii din clasa a treia. 

2) Rudele de grad mai apropiat în cadrul aceleiaşi clase înlătură de la moştenire rudele mai 

îndepărtate în grad. 

Am văzut că o clasă de moştenitori exclude celelalte clase de moştenitori. Este posibil însă 

că, în cadrul aceleiaşi clase să fie mai mulţi moştenitori. În acest caz ei vor fi chemaţi la 

moştenire în ordinea gradului de rudenie. Prin grad se înţelege intervalul care desparte două 

naşteri sau generaţii. 

La eliberarea certificatului privind confirmarea dreptului la succesiune legală, notarul este 

obligat să verifice toate documentele prezentate de către succesor. 

Astfel notarul verifică: 

 faptul morţii celui ce a lăsat moştenirea. Acest fapt este confirmat prin actul de deces, 

eliberat de Organul Stării Civile, sau de Primărie, sau printr-o hotărîre a instanţei de judecată în 

cazul cînd persoana fizică a fost declarată dispărută; 

 data şi locul deschiderii succesiunii, care se verifică după ultimul domiciliu al 

defunctului arătat în certificatul de deces al acestuia, ce se eliberează de organul competent. În 

cazul în care domiciliul defunctului nu este cunoscut, se va prezenta şi verifica, un document 

despre locul unde se află bunurile succesorale sau cea mai mare parte a lor. În cazul cînd 

moştenitorii nu au documentele indicate, notarul cere să i se prezinte copia hotărîrii judecătoreşti 

care a întrat în vigoare, cu privire la stabilirea locului de deschidere a succesiunii; 
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 raporturile de rudenie şi alte raporturi ale persoanelor ce au înaintat cererea privitor la 

eliberarea certificatului cu cel ce a lăsat moştenirea, le verifică: 

 adeverinţele organelor de înregistrare a actelor de stare civilă, extrase din registrele de 

stare civilă; 

 inscripţiile făcute în actul de identificare despre copii şi despre soţ; 

 copiile hotărîrilor judecătoreşti ce au întrat în vigoare cu privire la stabilirea faptului 

raporturilor de rudenie ori a altor raporturi. 

În unele cazuri pot fi primite adeverinţe eliberate de instituţii şi organizaţii de stat de la 

locul de lucru ori de trai, dacă ele în ansamblu cu alte documente confirmă raporturile de rudenie 

şi alte raporturi ale moştenitorilor cu cel ce a lăsat moştenirea. 

Documentele ce confirmă dreptul de proprietate la bunurile succesorale imobile (casă, 

apartament, teren etc.) sînt: 

1) contracte de înstrăinare: 

 contractul de vînzare-cumpărare a imobilului; 

 contractul de donaţie a imobilului; 

 contractul de schimb al imobilului; 

 contractul de întreţinere; 

 contractul de acordare a lotului de pe un teren nelimitat la construcţia casei. 

2) actul de donare în exploatare a casei de locuit; 

3) certificatul de moştenitor; 

4) extrasul din Registrul bunurilor imobile eliberat de Organul Cadastral Teritorial, care 

confirmă înregistrarea bunurilor; 

5) titlul ce confirmă dreptul de proprietate a deţinătorului de teren. 

 

3. Eliberarea certificatului de moştenitor testamentar 

La eliberarea certificatului de moştenitor testamentar, rolul principal îl are testamentul lăsat 

de către defunct, în baza căruia se eliberează certificatul. 

La eliberarea certificatului privind certificarea dreptului la moştenire testamentară, notarul 

este obligat să verifice toate documentele prezentate de către succesor. 

Astfel notarul verifică: 

 faptul morţii celui ce lasă moştenirea, care este confirmat prin actul de deces eliberat de 

organul competent; 

 data şi locul deschiderii succesiunii, care se verifică după ultimul domiciliu al 

defunctului arătat în certificatul de deces al acestuia; 

În cazul cînd moştenitorii nu au documentele indicate, notarul va cere să i se prezinte copia 

hotărîrii judecătoreşti care a întrat în vigoare, cu privire la stabilirea locului de deschidere a 

succesiunii. 

 existenţa testamentului. În majoritatea cazurilor la moştenirea testamentară succesorul 

ce se adresează la notar, are la el originalul testamentului. 

 clarifică cercul de persoane care au dreptul la o cotă obligatorie din succesiune. La fel 

notarul va verifica, la biroul notarial unde a fost autentificat testamentul, dacă el nu a fost anulat. 

 masa şi locul unde se află bunurile succesorale, privitor la care se eliberează certificatul 

de confirmare a dreptului la moştenire. 

Dacă în certificatul privind conferirea dreptului la succesiunea testamentară sînt indicate 

raporturile de rudenie şi alte raporturi ale moştenitorului cu cel ce a lăsat testamentul, notarul 
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cere să i se prezinte documentele care confirmă aceste raporturi. 

Pentru includerea în certificatul privind dreptul la succesiune testamentară a bunurilor 

supuse unor înregistrări speciale (automobile, motociclete), notarul verifică documentul, care 

dovedeşte că aceste bunuri aparţin celui ce a lăsat moştenirea, de exemplu prin paşaportul tehnic, 

fapt pe care-l menţionează pe cererea cu privire la eliberarea certificatului. 

Notarul explică la eliberarea certificatului privind dreptul la succesiune că certificatul 

privind dreptul al succesiune la casa de locuit trebuie înregistrat la Organul Cadastral Teritorial 

şi Primăria unde se află casa de lociut în termen de trei luni, iar certificatul privind dreptul la 

moştenire la mijloacele de transport auto la Poliţia Rutieră 

Cetificatul privind dreptul la succesiune poate fi eliberat unul pentru toţi moştenitorii, ori la 

dorinţa lor fiecărui moştenitor aparte. Prezentarea personală a moştenitorului pentru a primi 

certificatul nu este obligatorie, poate primi reprezentantul moştenitorului, dacă ultimul a făcut pe 

el o procură care să-l reprezinte. 

 

4. Averea succesorală pentru care  se poate elibera certificatul de moştenitor 

Patrimoniul unei persoane fizice este constituit don totalitatea drepturilor şi obligaţiilor 

care au valoare economică. Patrimoniul persoanei îl constituie o unuversalitate juridică şi în 

vorbirea populară se mai cunoaşte sub denumirea de avut sau avere. 

Un patrimoniu este alcătuit nu numai din drepturi, dar şi din obligaţii. În dreptul nostru o 

moştenire se transmite în puterea legii sau a testamentului.  Patrimoniul nu poate fi transmis prin 

acte între vii, chiar şi stunci cînd transmisiunea ar viza întregul activ al patrimoniului. Un 

patrimoniu va putea fi transmis în totalitate numai pentru cauză de moarte. 

Activul moştenirii se compune din două categorii de bunuri şi drepturi patrimoniale: 

- drepturi patrimoniale şi bunuri existente în succesiune în momentul morţii unei 

persoane; 

- drepturi patrimoniale şi bunuri care nu au aparţinut defunctului în momentul morţii sale, 

dar vor întra în componenţa succesiunii după data deschiderii succesiunii. 

Poate fi succedată (moştenită) averea care a aparţinut decedatului cu drept de proprietate 

privată. 

La aceasta în particular se atribuie: 

 case de locuit; 

 apartamente particulare; 

 apartamente din asociaţii de locatari şi cooperativele de locuinţe; 

 garajurile; 

 construcţiile de orice fel: 

 terenurile agricole şi neagricole din intravelan şi extravelan; 

 mijloacele de transport; 

 obiectele de uz casnic; 

 obiectele de uz general; 

 mijloacele băneşti; 

 acţiunile şi alte hîrtii de valoare. 

Paralel cu averea se moşteneşte: 

 dreptul de posesie pe viaţă a terenului; 

 dreptul de autor, ce cuprinde atît drepturi patrimoniale cît şi drepturi nepatrimoniale.  

Nu toate bunurile şi drepturile patrimoniale existente în patrimoniul defunctului la data 
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morţii sale se includ în masa succesorală. S-a susţinut în literatura de specialitate că nu se va 

cuprinde în masa succesorală dreptul de concesiune asupra unui loc de înmormîntare cu 

motivarea că aceste locuri aparţin în indiviziune în cote ideale membrilor familiei. 

Nu întră în componenţa succesiunii drepturile şi obligaţiile patrimoniale, care poatră un 

caracter personal: 

 sumele pensiei neprimite în legătură cu încetarea din viaţă a pensionarului; 

 alocaţia pentru inaptitudinea personală. 

Drepturile băneşti, sînt o parte a averii succesorale. Moştenitorii defunctului au dreptul să 

ceară împărţirea depunerii, întroduse de către soţi în timpul vieţii în comun şi care se păstrează 

pe contul soţului supravieţuitor. 

 

5. Determinarea cotei obligatorii la eliberarea certificatului de moştenitor 

După cum s-a văzut, moştenirea se transmite la moartea celui care o lasă patrimoniul său în 

temeiul legii sau în temeiul testamentului. 

Moştenirea se transmite în temeiul legii, când de cujus nu a lăsat un testament sau când 

dispoziţiile testamentare nu produc efecte juridice. Prin urmare, moştenirea se transmite în 

temeiul testamentului, atunci când de cujus a dispus prin testament de averea sa. 

Rezerva succesorală este o parte a moştenirii, deci are caracter succesoral, ce se atribuie 

moştenitorilor rezervatari împotriva voinţei defunctului.  

Evident, legea stabileşte imperativ numai dreptul la rezervă, dar nu şi obligaţia exercitării 

dreptului, astfel încît, după deschiderea moştenirii, moştenitorul rezervatar poate renunţa – total 

sau parţial – la dreptul conferit de lege. 

Dacă însă moştenitorul, care are dreptul la o cotă din rezerva succesorală a decedat fără a 

accepta succesiunea în ordinea stabilită, dreptul defunctului la acceptarea cotei din rezerva 

succesorală nu poate să treacă în ordine de succesiune la moştenitorii săi. 

Nu se include în valoarea patrimoniului la determinarea cotei din rezerva succesorală 

depunerile de economii testate sau în privinţa cărora există o dispoziţie testamentară a 

dispunătorului. 

Conform art.1505 din Codul civil al Republicii Moldova dreptul la o cotă din rezerva 

succesorală o au: 

 copiii minori ori inapţi de muncă ai defunctului, precum şi cei înfiaţi de el; 

 soţul inapt de muncă şi părinţii (înfietorii). 

Moştenitorul care are dreptul la o cotă din rezerva succesorală, dar total sau parţial este 

lipsit de moştenire prin testament, nu poate pretinde la averea mai mare. 

Dacă există bunuri din averea succesorală, care nu pot fi împărţite, moştenitorul care are 

dreptul la cotă din rezerva succesorală poate cere recompensa în bani ori un alt bun. 

Aceasta (privarea de dreptul la cotă obligatorie din rezerva succesorală) poate fi efectuată 

de testator încă în timpul vieţii lui printr-o adresare în instanţa de judecată competentă. Hotărîrea 

pronunţată de instanţa de judecată despre privarea de dreptul la cotă din rezerva succesorală se 

aplică din momentul deschiderii moştenirii. Aceeaşi regulă acţionează şi în cazul în care 

testatorul s-a adresat în instanţă de judecată, iar hotărîrea a fost pronunţată după decesul lui. 

 

6. Eliberarea certificatului de succesiune  vacantă 

Conform Legii Republicii Moldova cu privire la notariat, în cazul în care moştenirea trece 

cu drept de succesiune în favoarea statului, certificatul de moştenitor se eliberează organului 
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financiar la cerinţa acestuia. 

Doctrina juridică prevede şi alte cazuri, cînd o moştenire va putea fi declarată vacantă: 

 au expirat termenele pentru efectuarea inventarului şi deliberare şi nimeni nu a 

reclamat succesiunea; 

 atunci cînd un testament este considerat caduc (fără efecte juridice) şi nu există nici un 

moştenitor legal. 

Conform art.1515 din Codul civil al Republicii Moldova statul poate fi moştenitor în 

cazurile cînd: 

 dacă averea este testată prin testament statului; 

 dacă defunctul nu are moştenitori legali sau testamentari; 

 dacă toţi moştenitorii au fost lipsiţi de dreptul la moştenire; 

 dacă toţi moştenitorii, şi cei legali şi cei testamentari, au renunţat la moştenire. 

Dacă careva din moştenitori renunţă la moştenire în folosul statului, la stat trece toată 

averea succedată de moştenitor. Dacă lipsesc moştenitorii legali şi este testată numai o parte din 

avere, cealaltă parte din avere va fi moştenită de stat. 

Momentul dobîndirii moştenirii vacante de către stat. Notarul constată vacanţa succesorală 

la cererea reprezentantului statului şi după aceasta eliberează certificatul de vacanţă succesorală 

după expirarea termenului de prescripţie a dreptului de opţiune succesorală. 

Cu alte cuvinte certificatul de vacanţă succesorală, ori hotărîrea judecătorească pronunţată 

în această materie, la fel ca şi certificatul de moştenitor sau hotărîrea judecătorească prin care se 

constată drepturile succesorale ale altor moştenitori, nu au efect constitutiv, ci numai declarativ, 

dobîndirea operînd retoactiv de la data morţii celui care lasă moştenirea, potrivit regulilor 

generale, în legislaţia noastră neexistînd nici o dispoziţie specială, care să permită o altă soluţie. 

3. După eliberarea certificatului de vacanţă a moştenirii, notarul nu mai poate elibera un alt 

certificat de moştenitor. Acei ce au pretenţii la moştenire (spre exemplu - succesibilii care din 

motive de forţă majoră nu pot accepta succesiunea în cadrul termenului de prescripţie de şase 

luni sau care cer recuperarea în termenul de prescripţie) ori au fost prejudecaţi în alt fel prin 

eliberarea sau copiei certificatului, deasemenea pot cere prin justiţie anularea lui şi stabilirea 

drepturilor lor, după care notarul va elibera certificatul de moştenitor pe baza hotărîrii 

judecătoreşti definitive şi irevocabile. Considerăm că în privinţa anulării certificatului de vacanţă 

a moştenirii se aplică regulile care sunt prevăzute şi pentru anularea certificatului de moştenitor. 

4. Dacă moştenirea nu este vacantă, însă statul a fost gratificat prin testament, urmează să i 

se elibereze certificat de moştenitor, şi nu certificat de vacanţă a moştenirii. 

Considerăm că această soluţie urmează a fi aplicată şi în cazul în care statul este gratificat 

prin testament, iar în lipsa acestui legat - moştenirea ar fi fost vacantă (deci ar fi revenit oricum 

statului). 

 

          7. Noţiunea şi condiţiile generale ale partajului 

Împărţeala, e actul prin care se pune sfârşit indiviziunii, delimitându-se, pentru fiecare 

proprietar, partea din lucru asupra căreia are să poarte de aci înainte, în mod exclusiv, dreptul 

său. 

Împărţeală este operaţiunea juridică care pune capăt stării de indiviziune (coproprietate) 

prin împărţirea, în natură şi/sau prin echivalent, a bunurilor aflate în indiviziune, având ca efect 

înlocuirea cu efect retroactiv a cotei-părţi ideale, indivize, asupra acestora, cu drepturi 
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exclusive ale fiecăruia dintre coindivizari asupra unor bunuri (valori) determinate în 

materialitatea lor.  

Partaj, în sens uzual, înseamnă împărţire a unei averi şi îşi are sorgintea în cuvântul francez  

partaje.  Etimologia cuvântului partaj, se poate găsi în cuvântul latinesc partem sau partitionem 

agere. Prin partaj se înţelege o operaţie de împărţire a proprietăţii comune între coproprietari în 

urma cărei fiecare dintre aceştia devine proprietar exclusiv asupra  unui bun sau a unei părţi 

determinate material. Partajul este frecvent întâlnit cu prilejul ieşirii din indiviziune a 

moştenitorilor ori în cazul  partajului de ascendent, situaţie în care o persoană împarte bunurile 

sale moştenitorilor. 

Astfel, partajul  este operaţiunea juridică prin care încetează starea de indiviziune, în sensul că 

bunurile stăpânite pe cote-părţi ideale sunt trecute în proprietatea exclusivă a fiecărui 

coproprietar şi determinate în materialitatea lor.  

În conformitate cu prevederile legale nimeni nu poate fi silit să rămână în indiviziune, ceea ce 

însemnă că dreptul nostru exclude indiviziunea silită. Astfel în art. 357 Cod civil al Republicii 

Moldova e prevăzută încetarea proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire: „ (1) Încetarea 

proprietăţii comune pe cote-părţi prin împărţire poate fi cerută oricând, dacă legea, contractul sau 

hotărârea judecătorească nu prevede altfel.”  

Partajul succesoral este o modalitate prin care moştenitorii îşi realizează dreptul de a ieşi din 

indiviziune. Partajul nu este însă, singura modalitate de încetare a indiviziunii (el este cel mai des 

întâlnit în practică). 

Moştenitorii care au acceptat succesiunea devin coproprietari ai patrimoniului succesoral 

indiviz, fiecare din ei deţinând dreptul la numai o cotă-parte ideală, abstractă din patrimoniu, nici 

unul din ei ne fiind titular exclusiv asupra unui bun sau asupra unei fracţiuni materiale din bun, 

căci numai dreptul este fracţionat, nu şi bunul sau bunurile din materialitatea lor.  Cu excepţia 

cazurilor în care moştenitorul este cu titlu particular şi a moştenit un bun concret, nici unul dintre 

moştenitori nu este titular al bunurilor incluse în masa succesorală.  În principiu natura juridică şi 

regulile aplicabile coproprietăţii succesorale nu diferă de natura şi regimul juridic aplicabil 

coproprietăţii. Această concluzie se impune în lipsa unor reguli speciale referitoare la 

coproprietatea succesorală. În ceea ce priveşte  împărţirea coproprietăţii succesorale, regulile de 

drept comun a coproprietăţii se vor aplica în lipsa unor reglementări speciale în materia 

moştenirii. 

Codul civil al Republicii Moldova instituie regula potrivit căreia oricând un coproprietar 

poate cere partajul succesiunii. 

Împărţirea bunurilor succesorale  se poate realiza în două forme: prin acord comun al 

moştenitorilor şi pe cale judecătorească. Între cele două forme ale partajului nu există deosebiri 

substanţiale în raport cu efectele pe care ele le produc şi, ca atare, deosebirile parvin din 

mijloacele prin care raporturile de partajare se realizează. 

Potrivit art. 1560 Cod civil, partajul averii succesorale se face prin acordul  moştenitorilor 

după primirea  certificatului de moştenitor.  Acordul privind partajul voluntar poate interveni 

oricând, dar se încheie numai după eliberarea certificatului de moştenitor. În lipsa acordului între 

moştenitori, partajul poate fi efectuat prin intermediul instanţei de judecată. 

Condiţiile generale de fond ale partajului averii succesorale vizează calitatea persoanelor 

care o pot cere, capacitatea lor de exerciţiu, şi, în mod excepţional, necesitatea unei autorizaţii. 

Prin urmare, partajul moştenirii se face cu respectarea unor condiţii generale de fond ce privesc: 

 Persoanele care pot cere partajul; 
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 Capacitatea cerută de lege pentru a cere partajul; 

Subiectele. Există patru categorii de persoane, care  pot cere ieşirea din indiviziune:  

 comoştenitorii (moştenitori legali şi legatari universali sau cu titlu universal),  

 succesorii în drepturi ai comoştenitorilor, care se subrogă în drepturile lor, pot, de 

asemenea, cere partajul sau continuă acţiunea începută de autorul lor. Astfel, dobânditorul 

prin acte între vii (cesionarii) de drepturi succesorale, iar în caz de moarte a unui comoştenitor 

- moştenitorii lui, care se bucură de drepturile succesorale prin  transmisie succesorală.  

 creditorii personali ai comoştenitorilor pot cere partajul sau pot continua acţiunea de 

partaj promovată de comoştenitorul debitor, pe calea acţiunii oblice.  

 

8. Obiectul partajului succesoral 

Noţiunea de obiect al partajului.  Obiectul partajului averii succesorale îl constituie masa 

indiviză alcătuită, în principiu, din toate elementele patrimoniale existente la data deschiderii 

moştenirii. 

Conform art. 1562 al Codului civil al Republicii Moldova „Orice moştenitor poate cere 

separarea în natură a cotei sale atât din bunurile mobile, cât şi din cele imobile, dacă o astfel de 

separare este posibilă, nu afectează destinaţia economică şi nu este interzisă de lege”.  În cazul 

când este imposibil de a împărţi bunul în natură, partajul se va face potrivit regulilor instituite de 

art. 361 Cod civil., conform căruia bunul proprietate comună indivizibil se va împărţi în felul 

următor:  

1. bunul se atribuie în întregime, în favoarea unui ori a mai multor proprietari, în 

schimbul unei sulte, la cererea lor; 

2. are loc vânzarea bunului în modul stabilit de coproprietari ori, în caz de neînţelegere, 

la licitaţie şi distribuirea preţului câtre coproprietari proporţional cotei-părţi a fiecăruia dintre ei. 

Potrivit art. 1564 Cod civil, averea al cărui partaj va avea drept consecinţă pierderea sau 

diminuarea destinaţiei sale economice se consideră indiviză, nu se supune partajului şi devine 

proprietate comună pe cote-părţi ideale, dacă prin acordul moştenitorilor care acceptă moştenirea 

nu se stabileşte altfel. 

Prin urmare, obiectul împărţelii îl constituie, în principiu, numai bunurile cărora poartă 

drepturile reale ale defunctului şi care s-au  transmis asupra moştenitorilor. Această regulă de 

principiu cunoaşte  două excepţii: 

1. bunurile existente  în patrimoniul succesoral la data deschiderii moştenirii, nu care nu 

sunt supuse partajului; 

2. bunuri care formează obiectul împărţelii, deşi nu au făcut parte din masa succesorală 

la data deschiderii moştenirii. 

1. Bunurile existente  în patrimoniul succesoral la data deschiderii moştenirii, nu care nu 

sunt supuse partajului: 

a. Bunurile individual determinate care formează obiectul unor legate cu titlu particular se 

dobândesc de către legatar de la data deschiderii moştenirii (ca şi creanţele) şi deci nu formează 

obiectul partajului. 

2. Bunurile care formează obiectul împărţelii succesorale, deşi nu au făcut parte din masa 

succesorală la data deschiderii succesiunii. 

a. bunurile care sunt aduse în masa succesorală ca efect al reducerii liberalităţilor excesive 

sau ca efect al raportului donaţiilor; 

b. bunurile care intră în masa succesorală în temeiul subrogaţiei reale cu titlu universal, de 
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exemplu, dreptul obţinut din vânzarea unui bun succesoral care nu este partajabil în natură sau 

despăgubirile plătite pentru distrugerea unui bun succesoral  de către un terţ. 

c. terenurile asupra cărora se reconstituie dreptul de proprietate al defunctului. 

d. fructele naturale, civile sau industriale produse de bunurile succesorale după data 

deschiderii moştenirii formează, de asemenea, obiectul partajului, sporind masa succesorală prin 

accesiune şi se cuvin tuturor comoştenitorilor, cu excepţia cazului în care ei au procedat anterior 

la un partaj al folosinţei. Dacă folosinţa unui bun succesoral a fost exercitată ) spre exemplu casa 

a fost locuită) de un comoştenitor, el va fi obligat să aducă la masa partajului echivalentul bănesc 

al folosinţei, dacă nu justifică un titlu pentru folosinţa gratuită a bunului peste cota-parte ce-i 

revine (de exemplu, un comodat convenit cu comoştenitorii, dreptul de abitaţie al soţului 

supravieţuitor). 

e. investiţiile sau îmbunătăţirile aduse de comoştenitori bunurilor succesorale după 

deschiderea succesiunii. 

 

9. Formele partajului succesoral 

Partajul succesoral de bună voie. Partajul succesoral de bună voie ar putea fi definit ca 

acea convenţie intervenită  între toţi moştenitorii majori şi  prezenţi, prin  care aceştia se înţeleg 

cu privire la partajul în natură a bunurilor care intră în masa succesorală, punând astfel capăt a 

stării de indiviză. 

Împărţirea prin acord comun se va face numai dacă testatorul nu a stabilit în testament 

modul de partajare a averii succesorale sau nu a încredinţat unui executor testamentar partajul. 

Pe de altă parte, recunoaşterea acestei forme de partaj succesoral se justifică şi de 

avantajele pe care le prezintă, respectiv, realizarea ei într-un timp mai scurt cu costuri mai mici. 

Partajul se realizează astfel încât corespunde intereselor comoştenitorilor şi se evită formalităţile 

care trebuie îndeplinite în cazul partajului succesoral pe cale judecătorească. 

Condiţiile de fond ale partajului de bună voie. Pornindu-se de la art. 1560 al Codului civil 

s-au stabilit câteva reguli minimale pentru valabilitatea unui partaj amiabil. Astfel, pentru ca un 

partaj voluntar să fie valabil, trebuie îndeplinite următoarele condiţii de fond: 

Existenţa acestei exigenţe a prezenţei tuturor coproprietarilor la efectuarea partajului se 

explică prin aceea că partajul voluntar este o adevărată convenţie care trebuie să cuprindă, pentru 

a-şi produce efectele, consimţămintele tuturor coproprietarilor, să exprime voinţa comună a 

acestora.  

Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării condiţiei privitor la capacitatea deplină de 

exerciţiu, este nulitatea relativă a actului de partaj care va putea fi ratificată expres sau tacit de 

către minorul devenit major. 

Obiectul împărţelii nu poate privi decât bunuri dintr-o succesiune deschisă, ca urmare, 

partajul succesoral nu poate interveni în mod valabil decât după deschiderea  succesiunii. 

În cazul în care se dovedeşte că partajul succesoral de bună voie  s-a realizat în mod 

valabil, o nouă operaţiune de partaj este inadmisibilă.  

Ca şi partajul judiciar, cel voluntar are ca efect principal, efectul declarativ.  Partajul 

voluntar însă produce şi un efect specific, aşa dar, în cazul în care se dovedeşte că între 

coproprietari s-a realizat un partaj valabil voluntar, este inadmisibilă o nouă operaţiune de partaj. 

Prin urmare, deşi partajul voluntar nu are un caracter obligatoriu, realizarea acestuia în 

mod valabil înlătură posibilitatea realizării ulterioare a unei împărţeli sau promovarea unei 

acţiuni în partaj.  
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Aceasta e posibil doar în cazul în care s-a realizat un partaj de bună voie parţial şi numai cu 

privire la bunurile care nu au făcut obiectul împărţelii. 

Partajul succesoral pe cale judecătorească. Coproprietarii au, în principiu, latitudinea să 

aleagă calea pe care vor să realizeze partajul, adică să-l efectueze de bună voie sau pe cale  

judiciară.  Partajul judiciar reprezintă o procedură suficient de complicată  şi necesită un timp 

îndelungat  pentru înfăptuirea sa, precum şi cheltuieli apreciabile. De aceea părţile nu recurg la 

această procedură când aceleaşi efecte le pot obţine pe cale convenţională. 

Partajul pe cale judecătorească presupune realizarea operaţiunii de partajare prin mijlocirea 

instanţei de judecată, sesizată în acest sens cu o acţiune în partaj. 

Acest mod de partajare se numeşte judecătoresc sau judiciar, întrucât nu se poate realiza 

decât în faţa instanţei de judecată, abilitată în special,  în acest scop, cu respectarea formelor şi 

condiţiilor prevăzute de lege.  

În procesul examinării litigiul privind partajul averii succesorale în consideraţie sunt luate 

şi alte circumstanţe care determină modul de partajare. Astfel de circumstanţe pot fi: legătura cu 

un anumit bun succesoral, tradiţiile din familie, starea materială a moştenitorilor, etc. 

De la regula de principiu a posibilităţii alegerii căii de a ieşi din indiviziune, legea a 

instituit o serie de excepţii. Acestea reprezintă situaţii deosebite când partajul nu poate fi obţinut 

decât pe cale judiciară. 

Cazurile când partajul succesoral judiciar este obligatoriu sunt următoarele: 

- când părţile nu cad de acord asupra chestiunilor legate de împărţeală. Este firesc că în 

astfel de situaţii contractul de partaj caş orice contract presupune acordul de voinţe, nu se poate 

realiza, astfel încât nu rămâne decât posibilitatea partajului judiciar; 

- când unul dintre coproprietari este absent şi nu are nici reprezentant la partajul 

convenţional. Şi în acest caz, ca şi în cel precedent, realizarea acordului de voinţe nu este 

posibilă, astfel încât se impune partajul judiciar; 

- când printre coproprietari se află minori sau persoane puse sub interdicţie, iar autoritatea 

tutelară, nu şi-a dat acordul pentru realizarea partajului convenţional. Autoritatea tutelară, ca 

organ cu atribuţii pe linia asigurării protecţiei drepturilor persoanelor incapabile, poate refuza 

autorizarea unui contract încheiat într-o manieră care nu asigură realizarea drepturilor 

coproprietarilor minori sau interzişi, sau îi prejudiciază în orice mod.  Autorizarea nu mai este 

necesară în cazul partajului judiciar, protecţia persoanelor incapabile fiind asigurată în acest caz 

prin intermediul instanţei de judecată. 

Caracterul imprescriptibil. Născută ca urmare a caracterului universal al transmisiunii 

succesorale, indiviziunea pune pe titularii ei în faţa imperativului de a nu încheia acte juridice de 

dispoziţie, cu privire la bunurile ce o compun, fără acordul unanim şi le creează dificultăţi în 

exercitarea folosinţei  acestor bunuri.  Dar nu numai din aceste motive s-a instituit în drept 

principiul impresriptibilităţii dreptului de a cere partajul, principiu necesar ce s-a impus prin 

formularea  „un coerede poate oricând cere împărţeala succesiunii, chiar când ar exista convenţii 

sau prohibităţi contrare”. 

Aşa dar, indiferent de intervalul scurs de la data  naşterii stării de indiviziune, se poate cere 

încetarea acesteia, cererea fiind imprescriptibilă sub aspect extintiv. Se poate spune aşa: dreptul 

la partaj durează tot atât cât starea de indiviziune. 

Caracterul reciproc. Dreptul la partaj, pe lângă faptul că este de ordine publică, poate fi 

caracterizat ca reciproc, adică aparţine fiecărui coproprietar. 
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Dacă creşterile sau scăderile de valoarea sunt rezultatul activităţii unuia dintre 

coproprietari sau respectiv sunt imputabile acestuia, acesta se află în situaţia de creditor, 

respectiv de debitor la masa indiviză.  

În cazul în care numai unul dintre coproprietari a folosit bunul până la partaj, 

contravaloarea uzurii trebuie suportată de acesta. 

 

11. Efectele partajului averii succesorale 

Concepţii privind efectele partajului. În decursul timpului concepţiile despre partaj şi 

efectele lui au variat. În vechiul drept roman partajul era atributiv sau translativ de proprietate ca 

şi vânzarea şi schimbul. Partajul era privit ca un schimb de părţi indivize – pars tibi mhi 

adjudicicatur, et mea tibi. Potrivit acestei concepţii existau două strămutări de proprietate: prima 

produsă prin efectul acceptării moştenirii şi opera de la defunct către fiecare moştenitor care 

dobândea drepturi indivize; a doua se îndeplinea prin împărţeală, operaţiune prin care fiecare 

moştenitor ceda cota sa de proprietate în schimbul celei care i-a revenit prin împărţeală. 

Justificarea caracterului declarativ al partajului. În încercarea  de a justifica din punct de 

vedere teoretic a caracterului declarativ al partajului succesoral există mai multe opinii. Astfel: 

 A. Opinia dominantă consideră că efectul declarativ al partajului constituie o ficţiune 

egală. Această opinie se întemeiază pe formularea legiuitorului potrivit cu care fiecare 

moştenitor este numai prezumat că a moştenit singur şi direct de la defunct, iar pe de altă parte, 

din caracterul retroactiv al partajului, consecinţă a caracterului declarativ, astfel încât dobândirea 

bunurilor de către moştenitori direct de la defunct presupune înlăturarea printr-o ficţiune, a 

existenţei stării de indiviziune anterioară partajului, 

 B. Într-o altă opinie caracterul declarativ al partajului, a fost justificat prin faptul că 

fiecare comoştenitor dobândeşte bunurile succesorale sub condiţia suspensivă de a-i fi atribuite 

în urma partajării. Potrivit dreptului comun îndeplinirea condiţiei suspensive produce efecte 

retroactive, ceea ce justifică dobândirea bunurilor de către moştenitor direct de la defunct, din 

ziua deschiderii succesiunii; 

 C. În literatura de specialitate franceză s-a exprimat opinia potrivit cu care efectul 

declarativ al partajului ar fi consecinţa logică a naturii juridice a partajului, care modifică 

structura  drepturilor preexistente, prefăcând dreptul indiviz în unul diviz, atribuit unui titular 

determinat. Această opinie descrie numai operaţiunea de partaj, fără să justifice caracterul 

declarativ al acestuia.  

Efectul declarativ al partajului. Indiferent de forma de realizare a partajuluiu sau dacă 

priveşte toate bunurile sau o parte din ele efectele sunt aceleaşi: efectul declarativ şi efectul 

retroactiv, aflate într-o strânsă corelaţie, cel declarativ întemeiindu-se pe efectul retroactiv 

specific partajului.  

Esenţa efectului declarativ al partajului rezidă în faptul că prin împărţeală nu operează un 

transfer de drepturi între  coindivizari, aşa încât, ei sunt succesori ai defunctului care este autorul 

lor comun.  

Aşadar, ca efect al partajului, dreptul fiecărui coproprietar asupra cotei-părţi ideale din 

masa bunurilor indivize devine un drept exclusiv asupra unui anumit bun sau asupra anumitor 

bunuri determinate în materialitatea lor, fiecare coindivizar devenind proprietar exclusiv al 

bunurilor ce i-au fost atribuite, considerându-se că a dobândit acele bunuri direct de la defunct din 

momentul deschiderii succesiunii şi că ceilalţi coindivizari nu au fost proprietari asupra acelor 

bunuri niciodată. Este lesne de înţeles, că într-o atare situaţie, nu operează un transfer de 
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proprietate.  

Efectul declarativ al partajului se consacră de legiuitor numai în privinţa bunurilor 

atribuite în proprietate comoştenitorilor. Doctrina menţionează în acest sens, dacă s-a arătat 

faptul că în cazul în care partajul se realizează prin vânzarea bunurilor către un terţ, această 

înstrăinare va avea efect constitutiv şi nu translativ de drepturi. Prin efectul constitutiv la 

înstrăinare se constituie în favoarea terţului un drept exclusiv asupra bunului dobândit, iar terţul 

devine succesor în drepturi al coindivizarilor şi nu al defunctului. 

Condiţiile stabilite de doctrină şi jurisprudenţă. Pornind de la raţiunea de ordin practic, şi 

având în vedere natura şi specificul operaţiunii de partaj, jurisprudenţa şi doctrina au stabilit 

condiţiile pe care ar trebui să le îndeplinească un contract de partaj intervenit între comoştenitori 

pentru a produce efecte declarative, după cum urmează: 

a. împărţeala să fie rezultatul  unui acord de voinţe între comoştenitori; 

b. contractul să fie cu titlu oneros, dacă unul dintre comoştenitori cedează cu titlu gratuit 

drepturile sale succesorale, indiviziunea încetează, dar nu prin partaj; 

c. actul să atribuie în proprietate exclusivă bunurile care anterior erau indivize; 

d. să fie un act de partaj definitiv, care să vizeze dreptul de proprietate; 

e. să conducă la încetarea indiviziunii faţă de coproprietari. 

Obligaţia de garanţie între moştenitori. Această obligaţie  creează egalitatea dintre 

copărtaşi, astfel încât aceasta să nu fie afectată din cauze ulterioare finalizării partajului. Deşi  

partajul nu produce efecte translative şi deci copărtaşii nu sunt succesori în drepturi unii faţă de 

alţii, totuşi împărţeala dă naştere unei obligaţii de garanţie în sarcina lor, asemănător actelor 

translative de proprietate cu titlu oneros, dacă unul dintre ei suferă o pierdere din cauza unor 

„tulburări sau evicţiuni" produse după împărţeală, dar din cauze anterioare partajului, astfel 

încât egalitatea zdruncinată în acest fel să fie restabilită între ei. Obligaţia de garanţie devine 

operantă numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: 

- unul dintre coproprietarii a suferit o tulburare (evicţiune) în exercitarea prerogativelor de 

proprietar sau ale altui drept consolidat în persoana sa prin efectul partajului. 

- tulburarea sau evicţiunea trebuie să fie de drept (pentru simpla tulburare de 

fapt, fără temei juridic copărtaşii nu răspund, cel în cauză putându-se apăra 

singur, de exemplu, prin acţiunea posesorie) şi să provină de la un terţ (dacă tulburarea ar 

proveni de la un copărtaş se poate invoca excepţia de garanţie -quem de evictione tenet actio 

eundem agentem repellit exceptio - ca şi în materia vânzării-cumpărării). Cu toate că legea nu 

prevede în mod expres, ca în materia vânzării - cumpărării, se admite că obligaţia de garanţie 

funcţionează şi în cazul viciilor ascunse, reprezentând tulburări ale folosinţei. 

-tulburarea sau evicţiunea să aibă o cauză anterioară partajului. 

Ca şi în materia vânzării, copărtaşii nu răspund de împrejurări ivite după împărţeală, de 

exemplu, exproprierea - în tot sau în parte - a bunului; 

- tulburarea sau evicţiunea să nu fie imputabilă copărtaşului care a suferit  De exemplu, 

pentru uzucapiunea, chiar începută înainte, dar desăvârşită ulterior partajului, copărtaşii nu răspund, 

deoarece el, în calitate de proprietar exclusiv, avea posibilitatea să întrerupă prescripţia achizitivă. 

Iar dacă copărtaşul a fost acţionat în justiţie de către un terţ (de exemplu, o acţiune în revendicare) şi 

nu a chemat în garanţie pe copărtaşi, aceştia nu vor răspunde de evicţiune dacă dovedesc că, fiind 

introduşi în proces, ar fi avut mijloace potrivite pentru a-l apăra împotriva terţului, putându-i opune 

excepţia procesului rău condus (exceptio maliprocessus); 

- obligaţia de garanţie să nu fi fost înlăturată printr-o clauză stipulată în actul de 
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împărţeală. O astfel de clauză trebuie să fie expresă (nu este suficientă cunoaşterea pericolului 

evicţiunii) şi specială (nu generală), arătând cauzele de evicţiune sau viciile pentru care garanţia 

este înlăturată. 
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