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• în cazul stingerii obligaţiei prin compensaţie, când datoriile reciproce se sting până 
la concurenţa celei mai mici dintre ele, urmând a se plăti restul din datoria mai mare; 

• dacă în locul debitorului, datoria este plătită de fideiusori, atunci fiecare dintre 
aceştia va plăti partea ce i se cuvine (beneficiul de diviziune); 

• când instanţa acordă debitorului un termen de graţie sub forma eşalonării plăţii; 
• în cazul în care şi-ar găsi aplicare regula înscrisă în art. 1509 alin. (1) lit. e) C.civ., 

referitoare la imputaţia plăţii. 
Acceptarea 
plății parția-
le de credi-
tor 

– dacă creditorul acceptă o plată parţială, cheltuielile suplimentare cauzate acestuia de o 
asemenea executare a obligaţiei rămân în sarcina debitorului [art. 1490 alin. (2) C.civ.]. 

Consecința 
primirii plă-
ții asupra 
liberării ga-
ranțiilor 

– creditorul care a primit plata este obligat să-şi dea acordul cu privire la liberarea bunu-
rilor afectate de garanţiile reale constituite pentru satisfacerea creanţei sale şi, după caz, 
să restituie bunurile deţinute în garanţie, dacă părţile nu au convenit că garanţiile vor 
asigura executarea unei alte obligaţii (art. 1505 C.civ.). 

3.2. Obiectul plăţii. Obligaţiile debitorului 

Obiectul 
plăţii Obligaţiile debitorului 

Obligaţiile 
de rezultat 

– debitorul este ţinut să procure creditorului rezultatul promis [art. 1481 alin. (1) C.civ.]; 
– neîndeplinirea rezultatului promis constituie o prezumţie de vinovăţie pentru angaja-
rea răspunderii civile contractuale a debitorului, acestuia revenindu-i sarcina să probeze 
executarea obligaţiei. 

Obligaţiile 
de  
mijloace 

– debitorul este ţinut să folosească toate mijloacele necesare pentru atingerea rezulta-
tului promis [art. 1481 alin. (2) C.civ.]; 
– pentru angajarea răspunderii contractuale a debitorului, creditorului îi revine sarcina 
de a dovedi nedepunerea de către debitor a tuturor diligenţelor necesare pentru îndepli-
nirea obligaţiei asumate.  

Obligaţia de 
a preda bu-
nuri indi-
vidual deter-
minate 

– debitorul are obligaţia de a preda bunul în starea în care se afla la momentul naşterii 
obligaţiei [art. 1482 alin. (1) C.civ.];  
– obligaţia de a preda un bun individual determinat o cuprinde şi pe aceea de a-l con-
serva până la predare; 
– dacă la momentul predării debitorul nu este titularul dreptului ce trebuia transmis ori 
cedat sau, după caz, nu poate dispune de acesta în mod liber, obligaţia debitorului nu se 
stinge [art. 1482 alin. (2) C.civ.].  

• în acest caz, dacă legea nu prevede altfel, debitorul are obligaţia de a procura bunul 
şi de a-l preda creditorului sau, după caz, să obţină acordul terţului în acest sens; 

• în cazul neexecutării obligaţiei de a procura bunurile care au făcut obiectul obli-
gaţiei şi care aparţineau unui terţ, creditorul va putea solicita obligarea debitorului la 
plata despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin neexecutare; 
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• dacă debitorul predă un bun care nu îi aparţine sau de care nu poate dispune, el nu 
poate cere creditorului restituirea bunului predat decât dacă se angajează să execute 
prestaţia datorată cu un alt bun de care acesta poate dispune; 

• în cazul restituirii bunului către debitor, creditorul de bună-credinţă (şi anume, cel 
care nu avea cunoştinţă la momentul predării că bunul aparţine unui terţ sau că debi-
torul nu poate dispune de bun) are drept de opţiune între a accepta executarea presta-
ţiei prin predarea unui alt bun ori a solicita debitorului despăgubiri pentru repararea 
prejudiciului suferit. 
– dacă bunul a pierit, s-a pierdut sau a fost scos din circuitul civil, fără culpa debitorului, 
acesta este dator să cedeze creditorului drepturile sau acţiunile în despăgubire pe care le 
are cu privire la bunul respectiv (art. 1484 C.civ.). 

Obligaţia de 
a strămuta 
proprietatea 

– debitorul are obligaţia de a transmite dreptul de proprietate asupra bunului către 
dobânditor; 
– obligaţia de strămutare a dreptului de proprietate cuprinde şi obligaţia de a preda 
bunul şi de a-l conserva până la predare [art. 1483 alin. (1) C.civ.]; 
– în cazul obligaţiei de a strămuta proprietatea asupra unor bunuri imobile înscrise în 
cartea funciară, debitorul are şi obligaţia de a preda dobânditorului înscrisurile necesare 
pentru efectuarea înscrierii [art. 1483 alin. (2) C.civ.]. 

Obligaţia de 
a da bunuri 
de gen 

– debitorul are dreptul să aleagă bunurile ce vor fi predate (art. 1486 teza I C.civ.); 
– debitorul are însă obligaţia de a preda bunuri de calitate cel puţin medie (art. 1486 teza 
a II-a C.civ.); 
– debitorul nu este liberat de predare prin pieirea sau deteriorarea bunurilor. 

Obligaţia de 
a da o sumă 
de bani 

– debitorul are obligaţia de a remite creditorului suma nominală datorată [art. 1488 
alin. (1) C.civ.]; 
– plata se poate face prin orice mijloc folosit în mod obişnuit în locul unde aceasta 
trebuie efectuată [art. 1488 alin. (2) C.civ.]; 
– creditorul care acceptă ca plata să se realizeze printr-un cec ori un alt instrument de 
plată este prezumat că o face numai cu condiţia ca acesta să fie onorat [art. 1488 alin. (3) 
C.civ.]. 

Obligaţia de 
a constitui o 
garanţie 

– în cazul în care debitorul s-a obligat să constituie o garanţie, fără ca modalitatea şi 
forma acesteia să fie determinate, acesta este liberat prin oferirea, la alegerea sa, a unei 
garanţii reale sau personale ori a unei alte garanţii suficiente (art. 1487 C.civ.). 

4. Data plăţii 

Sediul materiei: art. 1495-1497 C.civ. 

Regula 
exigibilității 
creanței 

– plata se face atunci când datoria a ajuns la scadenţă, deci când creanţa a devenit 
exigibilă [art. 1495 alin. (1) C.civ.]. 

Exigibilitatea 
creanței în 

a. în cazul obligaţiilor pure şi simple (cu executare imediată), plata trebuie făcută la 
momentul naşterii raportului juridic obligaţional; 
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funcție de 
natura 
obligației 

b. în cazul obligaţiilor afectate de un termen suspensiv, plata devine exigibilă la ter-
menul stabilit de părţi; 
– dacă termenul a fost stipulat exclusiv în favoarea debitorului, acesta poate face plata şi 
înainte de împlinirea lui (plata anticipată), cu excepţia cazului în care părţile au prevăzut 
contrariul ori dacă aceasta nu rezultă din natura contractului sau din împrejurările în 
care a fost încheiat [art. 1496 alin. (1) C.civ.]; 
– creditorul va putea însă refuza plata anticipată dacă dovedeşte un interes legitim în 
efectuarea plăţii la scadenţă [art. 1496 alin. (2) C.civ.]; 
– cheltuielile suplimentare cauzate creditorului prin executarea anticipată a obligaţiei 
sunt în sarcina debitorului [art. 1496 alin. (3) C.civ.]; 
– dacă termenul a fost prevăzut exclusiv în favoarea creditorului, atunci acesta poate 
pretinde plata şi înainte de împlinirea lui. 

Modalități 
de deter-
minare a 
datei plății 

– atunci când părţile nu au prevăzut un termen pentru executarea obligaţiei ori acesta 
nu este determinat în temeiul naturii ori obiectului contractului, al practicilor statornicite 
între părţi ori al uzanțelor, partea interesată poate solicita instanţei stabilirea termenului 
atunci când natura prestaţiei sau locul unde urmează să se facă plata o impune 
(art. 1495 C.civ.). 

Data plății 
făcute prin 
virament 
bancar 

– dacă plata se face prin virament bancar, data plăţii este aceea la care contul 
creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a făcut obiectul plăţii (art. 1497 C.civ.). 

5. Locul plăţii  

Sediul materiei: art. 1494 C.civ. 

Modalități 
de determi-
nare a locu-
lui plății 

– locul plății poate fi determinat prin raportare la [art. 1494 alin. (1) teza I C.civ]: 
• voinţa părţilor, prin stipularea în contract a unui anumit loc pentru executarea 

prestaţiei; 
• natura prestaţiei; 
• interpretarea contractului; 
• practicile statornicite între părţi; 
• uzanţele aplicabile. 

Reguli 
supletive de 
determinare 
a locului 
plății 

– dacă locul plăţii nu poate fi determinat, vor deveni aplicabile următoarele reguli: 
Reguli speciale: 

• obligaţia de a da o sumă de bani trebuie executată la domiciliul sau, după caz, 
sediul creditorului de la data plăţii (prin urmare, plata este portabilă) [art. 1494 alin. (1) 
lit. a) C.civ.]; 

• obligaţia de a preda un lucru individual determinat trebuie executată în locul în care 
bunul se afla la data încheierii contractului [art. 1494 alin. (1) lit. b) C.civ.]; 
Regulă cu aplicație generală: 

• celelalte obligaţii (de exemplu, obligaţia de a da bunuri de gen), trebuie executate la 
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domiciliul sau, după caz, sediul debitorului la data încheierii contractului (în aceste cazuri, 
plata este cherabilă) [art. 1494 alin. (1) lit. c) C.civ.]. 

6. Suportarea cheltuielilor pentru efectuarea plăţii  

Sediul materiei: art. 1498 C.civ. 

Suportarea 
cheltuielilor 
plății 

– dacă părţile nu prevăd altfel, cheltuielile plăţii vor fi suportate de debitor. 

Suportarea 
cheltuielilor 
suplimentare 

– sunt în sarcina debitorului şi cheltuielile suplimentare cauzate creditorului prin execu-
tarea parţială a prestaţiei sau, după caz, prin plata anticipată a datoriei, chiar atunci 
când creditorul a acceptat efectuarea unei asemenea plăţi [art. 1490 alin. (2) C.civ.]; 
– va putea fi obligată la plata cheltuielilor suplimentare şi partea care îşi schimbă domi-
ciliul sau, după caz, sediul determinat la momentul încheierii contractului ca loc al plăţii, 
dacă aceste cheltuieli au fost determinate de modificarea locului plăţii [art. 1494 alin. (2) 
C.civ.]. 

7. Dovada plăţii  

Sediul materiei: art. 1499-1504 C.civ. 

Dovada 
plății prin 
orice mijloc 
de probă 

– dacă prin lege nu se prevede altfel, dovada plăţii se face cu orice mijloc de probă 
(art. 1499 C.civ.);  
– în cazul în plata are ca obiect predarea unei sume mai mari de 250 de lei, atunci vor 
deveni incidente dispoziţiile art. 309 C.proc.civ. 

Sarcina 
probei 

– sarcina probei incumbă, în principiu, debitorului. 

Dreptul de-
bitorului de 
a obține de 
la creditor 
chitanța 
liberatorie și 
remiterea 
înscrisului 
original al 
creanței 

– debitorul care şi-a executat obligaţia poate cere creditorului predarea unei chitanţe 
liberatorii [art. 1500 alin. (1) teza I C.civ.]; 
– dacă creditorul refuză în mod nejustificat eliberarea chitanţei, debitorul are dreptul să 
suspende plata (fie plata nu a fost realizată la momentul solicitării chitanţei, fie plata nu 
a fost făcută în întregime, caz în care va opera suspendarea obligaţiei de plată a restului 
datoriei neachitate) [art. 1500 alin. (3) C.civ]; 
– cheltuielile întocmirii chitanţei sunt în sarcina debitorului, dacă nu se prevede altfel 
[art. 1500 alin. (2) C.civ]; 
– dacă este cazul, debitorul care şi-a executat obligaţia are dreptul şi la remiterea de 
către creditor a înscrisului original al creanţei (art. 1503 C.civ.); 
– remiterea poate fi făcută debitorului, unuia dintre codebitori sau fideiusorului.  

Prezumţii de 
plată 

Prezumţia executării prestaţiei accesorii  
– consemnarea în chitanţă a primirii prestaţiei principale face să se prezume, până la 
proba contrară, executarea prestaţiilor accesorii (art. 1501 C.civ.). 
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Prezumţia executării prestaţiilor periodice
– predarea chitanţei în care s-a consemnat primirea uneia dintre prestaţiile periodice 
care fac obiectul obligaţiei face să se prezume, până la proba contrară, executarea 
prestaţiilor devenite scadente anterior (art. 1502 C.civ.). 
Prezumția stingerii obligaţiei prin plată 
– se prezumă stingerea obligației prin plată în ipoteza în care creditorul a remis debi-
torului înscrisul original al creanței [art. 1503 alin. (1) teza I C.civ.]; 

• dacă înscrisul original remis voluntar este întocmit în formă autentică, creditorul are 
dreptul să probeze că remiterea s-a făcut pentru un alt motiv decât stingerea obligaţiei 
[art. 1503 alin. (2) C.civ.]. 
Prezumția de remitere voluntară a înscrisului original al creanței 
– se prezumă, până la proba contrară, că intrarea debitorului sau, după caz, a code-
bitorului ori a fideiusorului în posesia înscrisului original al creanţei s-a făcut printr-o 
remitere voluntară din partea creditorului [art. 1503 alin. (3) C.civ.]; 

• persoana interesată ar putea face dovada că remiterea înscrisului de către creditor 
nu a fost voluntară, caz în care dovada acestei împrejurări poate fi făcută cu orice mijloc 
de probă, fiind vorba despre un fapt juridic lato sensu; 

• de asemenea, cel interesat va putea dovedi că intrarea înscrisului constatator al 
creanţei în posesia debitorului nu s-a realizat prin remiterea sa de către creditor, ci prin 
altă modalitate (de exemplu, predarea de către o altă persoană fără cunoştinţa credi-
torului). 
Prezumția efectuării plății prin virament bancar  
– dacă plata a fost efectuată prin virament bancar, dovada plăţii se va face prin ordinul 
de plată semnat de debitor şi vizat de instituţia de credit; existenţa ordinului de plată 
prezumă efectuarea plăţii, până la proba contrară [art. 1504 alin. (1) C.civ.]; 
– în afară de ordinul de plată, debitorul poate solicita oricând instituţiei de credit a 
creditorului confirmarea în scris a efectuării plăţii prin virament, confirmare care face 
dovada plăţii [art. 1504 alin. (2) C.civ.].

8. Imputaţia plăţii  

Sediul materiei: art. 1506-1509 C.civ. 

Noțiune – mecanism juridic aplicabil în ipoteza în care un debitor are faţă de acelaşi creditor mai 
multe datorii care au ca obiect bunuri de aceeaşi natură, iar debitorul plăteşte credito-
rului prin predarea unei cantităţi de bunuri ce nu este suficientă pentru a stinge toate 
datoriile, astfel încât este necesar să se determine care dintre datorii se va stinge. 

Imputația 
realizată 
conform 
acordului 
părților 

– în principiu, imputaţia plăţii se va stabili conform acordului părţilor [art. 1506 alin. (1) 
C.civ.]; 
– în lipsa acordului părţilor, imputaţia plăţii se va stabili unilateral de către debitor sau, în 
subsidiar, de către creditor; 
– dacă niciuna dintre părţi nu face imputaţia plăţii, se vor aplica regulile determinate de 
lege [art. 1509 alin. (1) C.civ.]. 
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Imputaţia 
făcută de 
debitor 

– imputaţia va putea fi făcută de către debitor (art. 1507 C.civ.), acesta putând să indice, 
atunci când plăteşte, datoria pe care înţelege să o execute: 

• atunci când plata se efectuează prin virament bancar, imputaţia se va realiza con-
form indicaţiilor corespunzătoare consemnate de debitor pe ordinul de plată [art. 1507 
alin. (3) C.civ]; 

• plata trebuie să fie suficientă pentru a stinge întreaga datorie asupra căreia debi-
torul face imputaţia plăţii; 

• dacă una din obligaţii este scadentă, iar cealaltă nu este exigibilă, atunci debitorul nu 
poate face imputaţia asupra obligaţiei nescadente, cu excepţia cazului în care există con-
simţământul creditorului ori părţile au prevăzut posibilitatea plăţii anticipate [art. 1507 
alin. (2) C.civ]; 

• când creanţa este producătoare de dobânzi, plata se impută mai întâi asupra cheltu-
ielilor, apoi asupra dobânzilor şi, la urmă, asupra capitalului, afară de cazul în care cre-
ditorul ar fi de acord ca ea să se impute mai întâi asupra capitalului [art. 1507 alin. (1) 
C.civ]. 

Imputaţia 
făcută de 
creditor 

– în lipsa unei indicaţii a debitorului, imputaţia va putea fi făcută de către creditor 
[art. 1508 alin. (1) teza I C.civ.], prin comunicarea către debitor a datoriei pe care o 
consideră executată: 

• creditorul trebui să îi indice debitorului asupra cărei datorii se impută plata într-un 
termen rezonabil de la primirea plăţii [art. 1508 alin. (1) teza I C.civ.]; 

• creditorul nu poate imputa plata asupra unei datorii neexigibile sau litigioase 
[art. 1508 alin. (1) teza a II-a C.civ]; 

• în cazul emiterii unei chitanţe liberatorii, creditorul are obligaţia de a efectua impu-
taţia prin acea chitanţă, menţionând ce datorie este stinsă prin plată [art. 1508 alin. (2) 
C.civ.]. 

Imputaţia 
legală 

– dacă niciuna dintre părţi nu face imputaţia plăţii, vor fi aplicabile în ordine următoarele 
reguli (art. 1509 C.civ.): 

• dacă o datorie este scadentă, iar cealaltă nu este scadentă, plata se impută asupra 
celei scadente [art. 1509 alin. (1) lit. a) C.civ]; 

• dacă toate datoriile au ajuns la scadenţă, plata se impută asupra datoriilor nega-
rantate ori pentru care creditorul are cele mai puţine garanţii [art. 1509 alin. (1) lit. b) 
C.civ]; 

• dacă toate datoriile au ajuns la scadenţă şi nu sunt garantate ori, după caz, au ace-
leaşi garanţii, plata se impută asupra datoriilor mai oneroase pentru debitor [art. 1509 
alin. (1) lit. c) C.civ]; 

• dacă toate datoriile sunt deopotrivă scadente, precum şi, în egală măsură, garan-
tate şi oneroase, se vor stinge datoriile mai vechi [art. 1509 alin. (1) lit. d) C.civ];  

• dacă nu poate fi aplicat niciun criteriu (de exemplu, toate datoriile sunt deopotrivă 
scadente, precum şi, în egală măsură, garantate şi oneroase, fiind asumate la aceeaşi 
dată), imputaţia se va face proporţional cu valoarea datoriilor [art. 1509 alin. (1) lit. e) 
C.civ].  
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 – în toate cazurile, în lipsa unui acord al părţilor, plata se va imputa cu prioritate asupra 
cheltuielilor de judecată şi de executare, apoi asupra ratelor, dobânzilor şi penalităţilor, 
în ordinea cronologică a scadenţei acestora, şi, în final, asupra capitalului [art. 1509 
alin. (2) C.civ].  

9. Punerea în întârziere a creditorului  

Sediul materiei: art. 1510-1515 C.civ. şi art. 1006-1013 C.proc.civ. 

9.1. Noţiune. Cazurile de punere în întârziere a creditorului 

Noțiune – punerea în întârziere a creditorului reprezintă un mijloc juridic pus la îndemâna debi-
torului de a se libera de datorie, în ipoteza în care creditorul refuză primirea plății; 
– în cazul în care, din diverse motive, creditorul refuză primirea plăţii, debitorul, spre a 
nu suporta consecinţele neexecutării obligaţiei (plata dobânzilor, rezoluţiunea sau rezi-
lierea etc.), poate recurge la procedura ofertei reale urmate de consemnarea plăţii, libe-
rându-se de obligaţia ce-i incumbă (art. 1006 C.proc.civ.). 

Cazurile de 
punere în 
întârziere 

1. creditorul refuză, în mod nejustificat, plata oferită în mod corespunzător. 
– pentru ca oferta să fie valabilă, trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: 

• să fie făcută creditorului ce are capacitatea de a primi sau celui care are dreptul de 
a primi pentru creditor; 

• să fie făcută de o persoană capabilă de a plăti; 
• când obligaţia are ca obiect o sumă de bani, oferta de plată trebuie să fie făcută 

pentru toată suma exigibilă, pentru dobânzile datorate, pentru cheltuielile lichide şi pen-
tru o sumă oarecare în privinţa cheltuielilor nelichide; 

• termenul suspensiv stipulat în favoarea creditorului să fie împlinit, respectiv con-
diţia suspensivă să se fi realizat; 

• oferta să fie făcută în locul ce s-a stabilit pentru plată sau, după caz, să fie făcută la 
domiciliul creditorului ori la domiciliul ales pentru executarea convenţiei; 

• oferta să fie făcută prin intermediul executorului judecătoresc competent (de pe 
lângă instanţa domiciliului ori sediului creditorului sau a domiciliului ales al acestuia) sau, 
după caz, în faţa instanţei de judecată. 
2. creditorul refuză să îndeplinească actele pregătitoare fără de care debitorul nu îşi 
poate executa obligaţia. 

9.2. Procedura prin care debitorul se eliberează de obligaţie 

Procedura 
ofertei de 
plată prin 
intermediul 
executorului 

– debutează printr-o somaţie în care se vor arăta ziua, ora şi locul unde suma sau obiec-
tul oferit urmează a se preda creditorului, somaţie care se comunică de către executorul 
judecătoresc; 
– în cazul în care creditorul primeşte plata astfel oferită, debitorul va fi liberat, situaţie ce 
se va constata prin procesul-verbal întocmit de executorul judecătoresc; 
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judecătoresc 
(art. 1007 
C.proc.civ.) 

– în cazul în care creditorul nu se prezintă sau refuză să primească plata, executorul jude-
cătoresc va încheia un proces-verbal, iar debitorul va consemna suma sau obiectul dato-
rat, nu însă înainte de a comunica o nouă somaţie creditorului, în care se vor indica ziua, 
ora şi locul unde plata oferită urmează a fi depusă; 
– după consemnarea plăţii, executorul judecătoresc va constata printr-o încheiere efec-
tuarea plăţii şi liberarea debitorului, încheierea urmând a fi comunicată creditorului; 
– creditorul are posibilitatea de a solicita anularea încheierii pentru nerespectarea condi-
ţiilor de validitate, de fond sau de formă ale ofertei de plată şi ale consemnaţiunii; 
– debitorul va fi liberat la data consemnării plăţii, cu excepţia cazului în care se dispune 
anularea ofertei de plată şi a consemnaţiunii.  

Procedura 
ofertei de 
plată în faţa 
instanţei de 
judecată 
(art. 1011 
C.proc.civ.) 

– oferta de plată poate fi făcută de către debitor şi în timpul procesului, în faţa oricărei 
instanţe (deci inclusiv în faţa unei instanţe necompetente), în orice stadiu al judecăţii; 
– oferta va fi consemnată în încheierea de şedinţă, iar dacă creditorul este prezent şi 
acceptă plata, liberarea debitorului va fi constatată prin aceeaşi încheiere; 
– dacă creditorul lipseşte la acel termen de judecată sau, deşi prezent, refuză primirea 
prestaţiei, oferta se va consemna în încheierea de şedinţă, debitorul putând proceda la 
consemnarea prestaţiei; ulterior depunerii recipisei de consemnare la dosarul cauzei, 
instanţa va constata prin încheiere liberarea debitorului (în acest caz, nu sunt aplicabile 
dispoziţiile privind comunicarea somaţiilor creditorului prin intermediul executorului 
judecătoresc); 
– creditorul are posibilitatea de a critica îndeplinirea condiţiilor de validitate ale ofertei 
de plată doar prin intermediul căilor de atac prevăzute de lege, cu excepţia cazului în 
care oferta de plată se face direct în recurs, când hotărârea este definitivă. 

Procedura 
vânzării 
publice a 
bunului 

– se poate aplica atunci când [art. 1514 alin. (1) C.civ]: 
a. natura bunului face imposibilă consemnarea; 
b. bunul este perisabil; 
c. depozitarea bunului necesită costuri de întreţinere sau cheltuieli considerabile (de 

exemplu, o navă). 
– în aceste ipoteze, debitorul, ulterior notificării creditorului, va putea solicita instanţei 
(prin intermediul unei cereri ce va fi soluţionată conform regulilor din materia procedurii 
necontencioase) să autorizeze vânzarea bunului la licitaţie publică, preţul urmând a fi 
consemnat; 
– vânzarea bunului fără notificarea creditorului poate fi autorizată de către instanţă 
numai dacă [art. 1514 alin. (2) C.civ.]: 

• bunul este cotat la bursă sau pe o altă piaţă reglementată;  
• bunul are un preţ curent; 
• valoarea bunului este prea mică faţă de cheltuielile unei vânzări publice. 

9.3. Efectele punerii în întârziere a creditorului 

Efectul față 
de debitor 

– debitorul va fi liberat de obligaţia asumată, ulterior consemnării plăţii. 
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Efectul față 
de creditor 

– creditorul pus în întârziere preia riscul imposibilităţii de executare a obligaţiei; 
• în cazul obligaţiei de a transmite un drept de proprietate, dobânditorul preia riscul 

pieirii fortuite a bunului, având obligaţia de a achita debitorului eventuala contrapresta-
ţie; creditorul nu poate fi liberat de această obligaţie nici dacă ar dovedi că bunul ar fi 
pierit şi dacă obligaţia de predare ar fi fost executată la timp (art. 1274 C.civ.). 
– creditorul nu are dreptul de a solicita obligarea debitorului la restituirea sau, după caz, 
la plata contravalorii fructelor culese după punerea în întârziere [art. 1511 alin. (1) 
C.civ.]; 
– creditorul are obligaţia de reparare a prejudiciilor cauzate prin întârziere [art. 1511 
alin. (2) teza I C.civ.]; 
– creditorul are obligaţia de plată a cheltuielilor de conservare a bunului datorat 
[art. 1511 alin. (2) teza a II-a C.civ.]. 

Efecte 
asupra 
garanțiilor 

– odată cu stingerea creanţei se vor stinge şi eventualele garanţii, cel interesat putând 
solicita radierea din cartea funciară sau din alte registre publice a drepturilor de ipotecă 
constituite în vederea garantării creanţei (art. 1012 C.proc.civ).  

Încetarea 
efectelor 
ofertei 

– oferta îşi încetează efectele prin retragerea de către debitor a bunului consemnat: 
a. retragerea bunului poate avea loc până la momentul rămânerii irevocabile a ofer-

tei: 
– data la care creditorul declară acceptarea consemnării; 
– data expirării termenului de formulare a cererii în anulare împotriva încheierii execu-
torului judecătoresc sau, după caz, data rămânerii definite a hotărârii de respingere a 
acesteia; 
– data rămânerii definitive a hotărârii asupra fondului, atunci când oferta de plată a fost 
făcută în instanţă.  

b. din momentul retragerii bunului, creanţa va renaşte împreună cu toate garanţiile şi 
toate accesoriile sale, obligaţia revenindu-i debitorului în aceleaşi condiţii dinainte de 
realizarea ofertei (art. 1515 teza a II-a C.civ.).  

II. EXECUTAREA SILITĂ A OBLIGAŢIILOR 

1. Consideraţii prealabile 

Noțiune – dacă debitorul nu îşi execută de bunăvoie obligaţia (deci nu plăteşte), atunci creditorul 
poate cere executarea silită [art. 1516 alin. (2) pct. 1 C.civ.]. 

Justificare – orice persoană trebuie să îşi execute obligaţiile născute în sarcina sa;  
– atunci când, fără justificare, nu îşi îndeplineşte această îndatorire, ea este răspunză-
toare de prejudiciul cauzat celeilalte părţi şi este obligată să repare acest prejudiciu, în 
condiţiile legii; 
– de asemenea, cu referire la obligaţii în general, indiferent de izvorul lor, legea afirmă 
dreptul creditorului „la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiilor” [art. 1516 
alin. (1) C.civ.], iar art. 1530 C.civ. prevede dreptul creditorului „la daune-interese pentru 
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repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat şi care este consecinţa directă şi 
necesară a neexecutării fără justificare sau, după caz, culpabile a obligaţiei”. 

Dreptul de 
opțiune al 
creditorului 
în cazul ne-
executării 
obligației de 
către de-
bitorul pus 
în întârziere 

– în cazul neexecutării obligaţiei de către debitorul care se află în întârziere, creditorul 
are opţiunea de a solicita, la alegerea sa, separat de acordarea eventualelor daune-inte-
rese [art. 1516 alin. (2) C.civ.]: 

• executarea silită a obligaţiei [art. 1516 alin. (2) pct. 2 C.civ.]; 
• dacă obligaţia este contractuală, rezoluţiunea sau rezilierea contractului ori, după 

caz, reducerea propriei obligaţii corelative [art. 1516 alin. (2) pct. 2 C.civ.]; 
• aplicarea oricărui alt mijloc prevăzut de lege pentru realizarea dreptului său 

[art. 1516 alin. (2) pct. 3 C.civ.]. 
– cu toate acestea, creditorul nu va putea invoca neexecutarea obligaţiilor celeilalte părţi 
atunci când neexecutarea este rezultatul propriei sale acţiuni ori omisiuni, neîndeplinirea 
obligaţiei fiindu-i imputabilă şi acestuia (art. 1517 C.civ.). 

Persoanele 
care pot fi 
trase la 
răspundere 
de creditor 
în caz de 
neexecutare 
a obligațiilor 

– în cazul neexecutării obligaţiilor, creditorul are dreptul de a solicita angajarea răspun-
derii următoarelor persoane: 

a. a debitorului, care va răspunde personal de îndeplinirea obligaţiilor sale, răspun-
derea sa putând fi limitată numai în condiţiile expres prevăzute de lege (art. 1518 C.civ.); 

b. a debitorului, pentru faptele săvârşite de terţi, dacă s-a folosit de aceştia în execu-
tarea obligaţiilor contractuale şi părţile nu au convenit altfel (art. 1519 C.civ); 

c. a terţilor, ale căror bunuri vor putea fi urmărite de creditor dacă sunt afectate pen-
tru plata datoriilor debitorului (asupra lor au fost constituite garanţii în vederea execu-
tării creanţei) ori dacă au făcut obiectul unor acte juridice care au fost revocate ca fiind 
încheiate în frauda creditorului (în acest caz, în urma admiterii acţiunii revocatorii intro-
duse de către creditor) (art. 1520 C.civ.). 

2. Executarea silită în natură 

Sediul materiei: art. 1527-1529 C.civ. 

2.1. Principiul executării silite în natură 

Principiul 
executării 
silite în 
natură 

– în principiu, executarea silită se face în natură, deci prin obligarea debitorului să exe-
cute însuşi obiectul obligaţiei pe care şi-a asumat-o, ceea ce înseamnă că executarea 
silită reprezintă tot o plată [art. 1527 alin. (1) C.civ.]; 
– dreptul la executare în natură cuprinde, dacă este cazul, dreptul la repararea sau înlocui-
rea bunului, precum şi orice alt mijloc pentru a remedia o executare defectuoasă [art. 1527 
alin. (2) C.civ.]; de exemplu, conform art. 1710 C.civ., în temeiul obligaţiei vânzătorului de 
garanţie contra viciilor, cumpărătorul poate solicita, printre altele, obligarea debitorului la 
înlăturarea viciilor de către acesta sau pe cheltuiala sa, precum şi înlocuirea bunului vândut 
cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de vicii. 

Excepţii  1. dacă executarea în natură a obligaţiei nu mai este posibilă, atunci se va trece la exe-
cutarea prin echivalent, adică prin acordarea de despăgubiri creditorului; 
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2. executarea silită în natură nu este posibilă în cazul obligaţiilor care presupun o parti-
cipare strict personală din partea debitorului; în această situaţie, creditorul poate solicita 
obligarea debitorului la plata despăgubirilor compensatorii, precum şi, dacă este cazul, a 
penalităţilor stabilite în condiţiile art. 906 C.proc.civ. 

2.2. Executarea în natură a obligaţiilor în funcţie de obiectul lor 

Obligaţia de 
a da o sumă 
de bani 

– executarea în natură este întotdeauna posibilă, creditorul putând trece la executarea 
silită, prin urmărirea unor bunuri ale debitorului, iar din preţul obţinut prin vânzarea lor 
îşi va satisface creanţa (precizăm însă că, din perspectiva dreptului procesual civil, atunci 
când creanţa ce se execută silit are ca obiect remiterea unei sume de bani, este vorba de 
o procedură de executare silită indirectă); 

Obligaţia de 
a da un bun 
individual 
determinat 

– transferul sau constituirea dreptului real se face în temeiul acordului de voinţe al 
părţilor, la data realizării acestui acord, afară de cazul când printr-o dispoziţie legală sau 
prin convenţia părţilor nu s-a prevăzut altfel. 

Obligaţia de 
predare a 
bunului 
individual 
determinat 

– obligaţia de predare a bunului este susceptibilă de executare silită în natură, cât timp 
lucrul se află la debitor. 

Obligaţia de 
a da bunuri 
de gen 

– dreptul de proprietate se va transmite numai în momentul individualizării bunului, iar 
creditorul are următoarele posibilităţi: 

a. să ceară executarea silită în natură atunci când aceasta ar fi posibilă (debitorul are 
o cantitate de bunuri de gen, dar refuză predarea); 

b. să achiziţioneze cantitatea de bunuri de gen care formează obiectul obligaţiei din 
altă parte, pe contul debitorului, urmând a recupera preţul plătit prin executarea silită 
asupra bunurilor debitorului; 

c. să accepte executarea prin echivalent, adică plata de despăgubiri. 
Obligaţia de 
a face 

– creditorul poate să solicite autorizarea instanţei pentru a executa el însuşi ori să facă să 
fie executată obligaţia, pe cheltuiala debitorului [art. 1528 alin. (1) C.civ.]; 

• această posibilitate poate fi exercitată numai dacă: 
a. debitorul este de drept în întârziere; 
b. creditorul l-a înştiinţat pe debitor de executare fie odată cu punerea în întârziere, 

fie ulterior acesteia, dacă debitorul nu se afla de drept în întârziere [art. 1528 alin. (2) 
C.civ.]. 

Obligaţia de 
a nu face 

– creditorul poate cere instanţei încuviinţarea să înlăture ori să ridice ceea ce debitorul a 
făcut cu încălcarea obligaţiei, pe cheltuiala debitorului, în limita stabilită prin hotărâre 
judecătorească (art. 1529 C.civ.). 
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3. Executarea prin echivalent 

Sediul materiei: art. 1530-1548 C.civ. 

3.1. Natura juridică a executării obligaţiilor prin echivalent 

Considerații 
generale 

– executarea silită în natură nu poate fi obţinută întotdeauna, fie pentru că este vorba 
despre obligaţii a căror executare silită în natură nu poate fi obţinută prin constrânge-
rea debitorului, fie din cauza faptului că executarea în natură este definitiv compromisă 
(de exemplu, bunul nefungibil care trebuia predat creditorului a pierit din culpa debito-
rului) sau pur şi simplu executarea în natură, chiar silită, nu mai prezintă niciun interes 
pentru creditor;  
– în toate aceste situaţii, creditorul poate suferi un prejudiciu, ceea ce înseamnă că el 
este îndreptăţit să pretindă o satisfacţie prin echivalent bănesc; 

Particularităţi 
privind răs-
punderea 
civilă 
contractuală 

– răspunderea civilă contractuală este o formă a răspunderii civile, în cazurile în care pa-
guba este consecinţa încălcării obligaţiilor contractuale; 
– astfel, răspunderea civilă contractuală presupune existenţa unor raporturi juridice 
anterioare între păgubit şi autorul faptei, născute prin acordul lor de voinţe; 
– ori de câte ori s-a cauzat un prejudiciu unei persoane în lipsa sau în afara unei legături 
contractuale, se va angaja răspunderea civilă delictuală; 
– răspunderea civilă contractuală rezultă din nerespectarea întocmai a obligaţiilor asu-
mate prin contract, prejudiciul fiind consecinţa neexecutării, executării cu întârziere sau 
necorespunzătoare; în aceste cazuri, creanţa contractuală iniţială este înlocuită cu o altă 
creanţă, anume cea în despăgubire, care are ca obiect suma de bani ce reprezintă preju-
diciul suferit de către creditor, fără însă a fi vorba de o transformare propriu-zisă a obli-
gaţiei iniţiale, deoarece despăgubirile constituie obiectul subsidiar, cu titlu de sancţiune, 
al executării obligaţiei asumate de către debitor; 
 – obligaţia asumată prin contract şi obligaţia de reparare a prejudiciului cauzat prin ne-
executare sau executare necorespunzătoare ori cu întârziere sunt obligaţii succesive şi 
distincte, chiar dacă una este urmarea celeilalte şi nu poate exista fără aceasta; 
– dacă prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre părţi nu poate înlătura aplicarea 
regulilor răspunderii contractuale pentru a opta în favoarea altor reguli care i-ar fi mai 
favorabile [art. 1350 alin. (3) C.civ.]. 

3.2. Condiţiile acordării de despăgubiri 

Condițiile 
răspunderii 
civile  

1. existenţa unei fapte ilicite care constă în nerespectarea unei obligaţii (neexecutarea, 
executarea necorespunzătoare sau cu întârziere); 
2. existenţa unui prejudiciu; 
3. raportul de cauzalitate între faptă şi prejudiciu; 
4. vinovăţia debitorului. 
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Condiții 
privind 
acordarea 
de despă-
gubiri 

– din momentul în care sunt întrunite condiţiile răspunderii civile, se naşte dreptul 
subiectiv al creditorului de a pretinde despăgubiri de la debitorul său. Însă, pentru acor-
darea despăgubirilor, mai este necesar ca: 
1. debitorul să fie pus în întârziere; 
2. să nu existe o clauză de neresponsabilitate. 

3.3. Fapta ilicită 

Modalități 
de mani-
festare a 
faptei ilicite 

1. Fapta poate consta într-o inacțiune: 
a. neexecutare totală a obligaţiei; 
b. neexecutare parţială a obligaţiei: 

– dacă obiectul obligaţiei este indivizibil, indiferent dacă indivizibilitatea decurge din na-
tura obiectului ori din voinţa părţilor, neexecutarea integrală a obligaţiei constituie întot-
deauna o neexecutare totală, care îndatorează debitorul să repare integral prejudiciul; 

– dacă obiectul obligaţiei este divizibil, va trebui stabilită măsura în care obligaţia este 
executată, respectiv neexecutată, iar despăgubirile datorate de debitor creditorului său 
vor fi diminuate în mod corespunzător. 
2. Fapta poate consta într-o acţiune: 
a. executarea necorespunzătoare a obligaţiei: 

– poate fi apreciată ca fiind o neexecutare totală sau parţială a obligaţiei, în funcţie de 
împrejurările concrete ale cauzei (de exemplu, ar fi vorba de o neexecutare totală dacă 
debitorul predă creditorului său în executarea contractului un bun cu vicii ascunse care îl 
fac în întregime inutilizabil sau confecţionează la comandă un articol de îmbrăcăminte 
prea mic pentru persoana căreia îi era destinat, astfel încât aceasta nu îl poate îmbrăca. 
În schimb, atunci când bunul predat de către debitor prezintă anumite vicii sau defecte 
care însă nu îl fac inutilizabil, este vorba de o neexecutare parţială); 

– debitorul va putea fi obligat la plata despăgubirilor compensatorii. 
b. executarea cu întârziere a obligaţiei: 

– presupune că debitorul şi-a executat în natură obligaţia sa, însă cu nerespectarea ter-
menului de executare ce rezulta din contract, cauzând astfel creditorului un prejudiciu; 

– dacă obligaţia a fost asumată prin contract, dacă termenul pentru executarea obli-
gaţiei a fost prevăzut ca esenţial, creditorul poate refuza primirea prestaţiei, situaţie în 
care obligaţia va fi considerată ca neexecutată (spre exemplu, obligaţia asumată de către 
debitor de a presta creditorului anumite servicii la o anumită dată pentru sărbătorirea 
unui eveniment), creditorul având dreptul la despăgubiri compensatorii; 

– dacă, fără a deosebi după cum termenul de executare a obligaţiei era esenţial sau 
neesenţial, creditorul primeşte prestaţia după împlinirea termenului, atunci el va avea 
dreptul numai la despăgubiri moratorii. 

Persoana 
care a săvâr-
şit fapta 
ilicită 

– de regulă, debitorul; 
– terţul de care debitorul se foloseşte pentru executarea obligaţiilor asumate. 
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Sarcina 
probei 
săvârşirii 
faptei ilicite 

– în cazul obligaţiilor de a nu face, creditorul trebuie să dovedească faptul săvârşit de 
debitor prin care se încalcă această obligaţie; 
– în cazul obligaţiilor de a da şi de a face, creditorul trebuie să dovedească existenţa 
creanţei, iar apoi neexecutarea se prezumă. 

Distincție 
între 
categoriile 
de despă-
gubiri la 
care poate fi 
obligat 
debitorul 

Despăgubirile compensatorii Despăgubirile moratorii 
– reprezintă despăgubirile în bani pe care 
debitorul este ţinut să le plătească pentru 
neexecutarea totală sau neexecutarea par-
ţială a prestaţiilor datorate creditorului său. 

– reprezintă despăgubirile în bani pe care 
debitorul este ţinut să le plătească pentru 
neexecutarea totală la scadenţă a presta-
ţiilor datorate creditorului său. 

– sunt echivalentul prejudiciului suferit de 
creditor ca urmare a neexecutării sau a 
executării parţiale a obligaţiei. 

– sunt echivalentul prejudiciului suferit de 
creditor ca urmare a executării cu întâr-
ziere a obligaţiei. 

– nu se pot cumula cu executarea în natură 
a obligaţiei, având tocmai scopul de a înlo-
cui executarea în natură. 

– se cumulează cu executarea în natură a 
obligaţiei. 

3.4. Prejudiciul 

Noțiune – reprezintă consecinţele păgubitoare, patrimoniale şi nepatrimoniale, suportate de 
către creditor ca efect al neexecutării, executării necorespunzătoare sau cu întârziere de 
către debitor a obligaţiei născute în sarcina sa; 
– creditorul are dreptul nu numai la repararea prejudiciului patrimonial, ci şi la repararea 
prejudiciului nepatrimonial [art. 1531 alin. (3) C.civ]. 

Prejudiciul 
patrimonial 
(material) 

– este acel prejudiciu care poate fi evaluat în bani; 
– rezultă din încălcarea unui drept patrimonial; 
– constă în diminuarea patrimoniului creditorului cu o anumită valoare economică 
asupra căreia are un drept sau ar fi avut dreptul ori posibilitatea să o dobândească; 
– cuprinde atât paguba efectiv suferită (damnum emergens), cât şi câştigul nerealizat 
(lucrum cessans) [art. 1531 alin. (2) teza I C.civ]: 

• paguba efectiv suferită (damnum emergens) reprezintă valoarea prestaţiei datorate 
de către debitor şi neexecutată; 

• câştigul nerealizat (lucrum cessans) constă în creşterea patrimonială pe care ar fi 
dobândit-o creditorul, în condiţiile normale ale circuitului civil, dacă debitorul ar fi exe-
cutat prestaţia datorată sau ar fi executat-o la termenul stabilit.  

Prejudiciul 
nepatri-
monial 

– este acel prejudiciu care prin ipoteză, nu este susceptibil de evaluare pecuniară; 
– rezultă, ca regulă, din încălcarea unor drepturi nepatrimoniale; 
– poate rezulta şi din încălcarea unui drept patrimonial (de exemplu, distrugerea bunului 
împrumutat care reprezenta o amintire de familie pentru comodant poate să se concre-
tizeze nu numai într-un prejudiciu patrimonial, ci şi într-un prejudiciu nepatrimonial, de 
ordin pur afectiv). 

Prejudiciul 
corporal 

– reprezintă acel prejudiciu care constă în atingerile (vătămările) aduse sănătăţii şi inte-
grităţii corporale ale unei persoane [spre exemplu, în cazul contractului de transport de 



242 EXECUTAREA OBLIGAȚIILOR 

 

persoane, art. 2004 alin. (1) C.civ. dispune că „transportatorul răspunde pentru moartea 
sau vătămarea integrităţii corporale ori a sănătăţii călătorului”]; 
– poate să includă atât un prejudiciu patrimonial, cât şi un prejudiciu nepatrimonial, 
astfel încât nu este necesar să fie reţinut ca o categorie aparte, care să se adauge la 
aceste două feluri de prejudicii. 

Sarcina 
probei 

– ca regulă, dovada existenţei prejudiciului incumbă creditorului; astfel, art. 1537 C.civ. 
prevede că „dovada neexecutării obligaţiei nu îl scuteşte pe creditor de proba prejudi-
ciului, cu excepţia cazului în care prin lege sau prin convenţia părţilor se prevede altfel”. 

3.5. Raportul de cauzalitate 

Legătura 
între ne-
executarea 
obligației și 
prejudiciu 

– pentru angajarea răspunderii civile este necesară existenţa raportului de cauzalitate 
între neexecutarea sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiei încăl-
cate şi prejudiciul suferit de creditor; 
– prejudiciul trebuie să fie consecinţa directă şi necesară a neexecutării obligaţiei;  

- această regulă este aplicabilă şi în cazul răspunderii contractuale pentru ipoteza de 
excepţie în care este supus reparaţiunii prejudiciul imprevizibil la momentul încheierii 
contractului; 
– atunci când paguba, chiar cauzată de către unul dintre contractanţi, nu se află în niciun 
fel de raport cu obligaţia născută din contract, răspunderea nu poate fi contractuală, ci 
se va angaja răspunderea civilă delictuală a acestuia. 

3.6. Vinovăţia 

Imputabili-
tatea neexe-
cutării  

– neexecutarea ori executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiei trebuie 
să fie imputabilă debitorului. 

Formele 
culpei 

– culpa poate îmbrăca una din cele două forme, intenţia sau culpa. 

Prezumția 
de culpă a 
debitorului 
în materie 
contractuală 

– culpa debitorului unei obligaţii contractuale se prezumă prin simplul fapt al neexecu-
tării (art. 1548 C.civ.), în materie contractuală operând astfel o prezumţie de vinovăţie a 
debitorului; 

- pentru a nu fi angajată răspunderea debitorului, acesta trebuie să facă dovada unei 
cauze care îl exonerează de răspundere. 

Cazurile de 
exonerare a 
debitorului 
de vinovăţie 

1. prejudiciul este cauzat de forţă majoră sau de caz fortuit, dacă legea nu prevede 
altfel sau părţile nu convin contrariul: 
– forţa majoră reprezintă acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi 
inevitabil [art. 1351 alin. (2) C.civ.]; 
– cazul fortuit reprezintă acel eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de 
către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs [art. 1351 
alin. (3) C.civ.]; 



 EXECUTAREA OBLIGAȚIILOR 243 

 – dacă legea prevede exonerarea răspunderii pentru un caz fortuit, a fortiori debitorul va 
fi exonerat şi în caz de forţă majoră [art. 1351 alin. (4) C.civ.]; 
– cazul fortuit şi cazul de forţă majoră sunt exoneratorii de răspundere numai dacă nu a 
existat o acţiune sau inacţiune anterioară a debitorului care să îi fie imputabilă, fără de 
care nu s-ar fi produs aceste evenimente; 
– forţa majoră sau cazul fortuit poate: 

• fie să facă imposibilă executarea (ipoteză în care, în contractele unilaterale, obli-
gaţia se va stinge fără ca debitorul să fie obligat la plata despăgubirilor, iar în contractele 
sinalagmatice se va pune problema suportării riscului contractului); 

• fie să suspende temporar executarea obligaţiei (ipoteză în care debitorul va executa 
cu întârziere fără însă a plăti despăgubiri moratorii). 
2. neexecutarea obligaţiei este imputabilă exclusiv creditorului, o parte neputând invo-
ca neexecutarea obligaţiilor celeilalte părţi în măsura în care neexecutarea este cauzată 
de propria sa acţiune sau omisiune; 
– în cazul în care fapta ilicită este imputabilă atât debitorului, cât şi creditorului, despă-
gubirile datorate de debitor se vor diminua în mod corespunzător [art. 1534 alin. (1) 
teza I C.civ.]. 
3. prejudiciul ar fi putut fi evitat de creditor cu o minimă diligenţă din partea acestuia 
[art. 1534 alin. (2) C.civ.]. 

3.7. Punerea în întârziere a debitorului 

Sediul materiei: art. 1521-1526 C.civ. 

Moduri de 
operare 

– punerea în întârziere a debitorului poate opera de drept sau la cererea creditorului 
(art. 1521 C.civ.). 

Întârzierea 
de drept în 
executarea 
obligaţiilor 

1. operează în cazurile expres prevăzute de lege [art. 1523 alin. (1) şi (2) C.civ.]: 
a. atunci când s-a stipulat că simpla împlinire a termenului stabilit pentru executare 

produce un asemenea efect [art. 1523 alin. (1) C.civ.; 
b. obligaţia nu putea fi executată în mod util decât într-un anumit timp, pe care debi-

torul l-a lăsat să treacă, sau când nu a executat-o imediat, deşi exista urgenţă [art. 1523 
alin. (2) lit. a) C.civ.]; 

c. prin fapta sa, debitorul a făcut imposibilă executarea în natură a obligaţiei sau când 
a încălcat o obligaţie de a nu face [art. 1523 alin. (2) lit. b) C.civ.]; 

d. debitorul şi-a manifestat în mod neîndoielnic faţă de creditor intenţia de a nu exe-
cuta obligaţia sau când, fiind vorba de o obligaţie cu executare succesivă, refuză ori negli-
jează să îşi execute obligaţia în mod repetat [art. 1523 alin. (2) lit. c) C.civ.]; 

e. nu a fost executată obligaţia de a plăti o sumă de bani, asumată în exerciţiul acti-
vităţii unei întreprinderi [art. 1523 alin. (2) lit. d) C.civ.]; 

f. obligaţia se naşte din săvârşirea unei fapte ilicite extracontractuale [art. 1523 alin. (2) 
lit. e) C.civ.]; 

g. în alte cazuri anume prevăzute de lege. 
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2. dacă obligaţia devine scadentă după decesul debitorului, moştenitorii acestuia nu sunt 
în întârziere decât după trecerea a 15 zile de la data la care creditorul i-a notificat sau, 
după caz, de la data notificării curatorului desemnat în condiţiile legii [art. 1523 alin. (3) 
C.civ.];  
3. sarcina probei: cazurile în care debitorul se află de drept în întârziere trebuie dovedite 
de creditor, legea nepermiţând părţilor să convină contrariul [art. 1523 alin. (4) C.civ]; 
4. debitorul nu este în întârziere dacă a oferit, când se cuvenea, prestaţia datorată, chiar 
fără a respecta formalităţile prevăzute de lege pentru punerea în întârziere a creditorului 
(art. 1510-1515 C.civ., referitoare la oferta de plată şi consemnaţiune), însă creditorul a 
refuzat, fără temei legitim, să o primească (art. 1524 C.civ.). 

Punerea în 
întârziere de 
către 
creditor 

1. operează ca urmare a manifestării unilaterale voinţă prin care creditorul pretinde 
debitorului să îşi execute obligaţia asumată [art. 1522 alin. (1) teza I C.civ.]; 
2. poate fi efectuată printr-o notificare scrisă prin care creditorul îi solicită executarea 
obligaţiei: 
a. dacă prin lege sau prin contract nu se prevede altfel, notificarea se comunică debito-
rului prin executor judecătoresc sau prin orice alt mijloc care asigură dovada comunicării 
[art. 1522 alin. (2) C.civ.]; 
– notificarea prin care creditorul pune în întârziere pe unul dintre codebitorii solidari 
produce efecte şi în privinţa celorlalţi; 
– notificarea făcută de unul dintre creditorii solidari produce efecte şi în privinţa celor-
lalţi creditori; 
b. prin notificare, creditorul trebuie să acorde debitorului un termen de executare, ţinând 
seama de natura obligaţiei şi de împrejurări [art. 1522 alin. (3) teza I C.civ.]; 
– dacă în notificare nu este stipulat un asemenea termen, debitorul poate să execute 
obligaţia într-un termen rezonabil, calculat din ziua comunicării notificării [art. 1522 
alin. (3) teza a II-a C.civ.]; 
c. până la expirarea termenului din notificare [art. 1522 alin. (4) C.civ.]: 
– creditorul poate suspenda executarea propriei obligaţii, poate cere daune-interese;  
– creditorul nu poate să solicite executarea silită a obligaţiei, rezoluţiunea sau rezilierea 
ori reducerea propriei obligaţii; 
– creditorul nu poate să folosească alte mijloace legale pentru realizarea dreptului său; 
– creditorul va avea aceste posibilităţi dacă există o dispoziţie legală specială în acest 
sens ori dacă debitorul îl informează că nu va executa obligaţiile în termenul stabilit sau 
dacă, la expirarea termenului, obligaţia nu a fost executată. 
3. poate fi efectuată prin cererea de chemare în judecată: 
– debitorul care nu a fost pus anterior în întârziere va putea executa obligaţia într-un ter-
men rezonabil de la comunicarea cererii [art. 1522 alin. (1) teza a II-a C.civ.];  
– dacă obligaţia este executată în acest termen, cheltuielile de judecată rămân în sarcina 
creditorului (termenul rezonabil poate fi apreciat ca fiind primul termen de judecată, 
prin raportare la perioada de timp scursă de la comunicarea cererii de chemare în 
judecată către debitor şi până la data primului termen, precum şi la dispoziţiile art. 454 
C.proc.civ. care stabilesc exonerarea pârâtului de la plata cheltuielilor de judecată în 
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cazul recunoaşterii pretenţiilor reclamantului până la primul termen de judecată la care 
părţile sunt legal citate) [art. 1522 alin. (5) teza finală].  

Efecte ale 
punerii în 
întârziere 

– ca efect al întârzierii debitorului, acesta va răspunde, de la data la care se află în întâr-
ziere, pentru orice pierdere cauzată de un caz fortuit, cu excepţia situaţiei în care cazul 
fortuit îl liberează pe debitor de însăşi executarea obligaţiei (art. 1525 C.civ.); 
– punerea în întârziere prezintă relevanţă şi în ceea ce priveşte rezoluţiunea contractului, 
curgerea daunelor moratorii. 
– punerea în întârziere a unuia dintre codebitorii solidari produce efecte şi în privinţa 
celorlalţi [art. 1526 alin. (1) C.civ.] 
– punerea în întârziere făcută de unul dintre creditorii solidari produce, tot astfel, efecte 
şi în privinţa celorlalţi creditori [art. 1526 alin. (2) C.civ.]. 

3.8. Clauzele cu privire la răspundere 

Noţiune – clauzele cu privire la răspundere reprezintă convenţia părţilor sau actul juridic unilate-
ral prin care se stabilește limitarea, excluderea sau agravarea răspunderii debitorului. 

Momentul 
intervenirii 
clauzei 

– clauzele cu privire la răspundere trebuie să intervină înainte de producerea preju-
diciului; 
– dacă acestea intervin după producerea prejudiciului, vor avea valoarea unei renunţări 
din partea creditorului la repararea lui, nemaiputând fi vorba despre o convenţie cu 
privire la răspundere, ci, eventual, de o iertare de datorie. 

Clauzele cu 
privire la 
răspundere 
nu se identi-
fică cu clau-
za penală 

– clauzele cu privire la răspundere nu trebuie confundate cu convenţiile prin care se 
determină anticipat întinderea obligaţiei de despăgubire (clauza penală). 

Tipuri de 
clauze 
privitoare la 
răspundere 

– pot fi întâlnite două tipuri de clauze referitoare la răspunderea debitorului: 
a. clauze care exclud sau limitează răspunderea debitorului: 

• îşi produc efectele numai dacă vinovăţia debitorului îmbracă forma neglijenţei sau 
imprudenţei;  

• sunt valabile clauzele care exclud răspunderea pentru prejudiciile cauzate, printr-o 
simplă imprudenţă sau neglijenţă, bunurilor victimei [art. 1355 alin. (2) C.civ]; 

• anunţul care exclude sau limitează răspunderea contractuală, indiferent dacă este 
adus ori nu la cunoştinţa publicului, nu are niciun efect decât dacă acela care îl invocă 
face dovada că cel prejudiciat cunoştea existenţa anunţului la momentul încheierii 
contractului [art. 1356 alin. (1) C.civ]. 
b. clauze care agravează răspunderea debitorului. 
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3.9. Evaluarea despăgubirilor 

Noţiune – despăgubirea este suma de bani ce reprezintă echivalentul prejudiciului suferit de 
creditor pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a 
obligaţiei asumate de debitorul său. 

Moduri de 
evaluare a 
despăgubirilor 

– pe cale judecătorească (evaluare judiciară); 
– prin convenţia părţilor (evaluare convenţională); 
– prin lege (evaluare legală). 

3.9.1. Evaluarea judiciară 

Reguli privi-
toare la 
evaluarea 
judiciară a 
despă-
gubirilor 

– creditorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul 
neexecutării [art. 1531 alin. (1) C.civ.]; 
– despăgubirile acordate creditorului trebuie să acopere atât pierderea efectiv suferită 
(damnum emergens), cât şi câştigul de care creditorul a fost lipsit (lucrum cessans); mai 
mult, la stabilirea întinderii prejudiciului se ţine seama şi de cheltuielile pe care credi-
torul le-a făcut, într-o limită rezonabilă, pentru evitarea sau limitarea prejudiciului 
[art. 1531 alin. (2) C.civ.]; 
– este supus reparaţiunii numai prejudiciul cert, indiferent dacă acesta este deja produs 
la data soluţionării procesului sau se va produce în viitor [art. 1532 alin. (1) C.civ.]; 
– prejudiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei şanse de a obţine un avantaj poate fi re-
parat proporţional cu probabilitatea obţinerii avantajului, ţinând cont de împrejurări şi 
de situaţia concretă a creditorului [art. 1532 alin. (2) C.civ.]; 
– debitorul răspunde numai pentru prejudiciile pe care le-a prevăzut sau pe care putea 
să le prevadă ca urmare a neexecutării la momentul încheierii contractului, afară de ca-
zul în care neexecutarea este intenţionată ori se datorează culpei grave a acestuia, când 
debitorul va răspunde şi pentru prejudiciul imprevizibil în momentul încheierii contrac-
tului [art. 1533 teza I C.civ.]; 
– este supus reparaţiunii numai prejudiciul direct (prejudiciul care este consecinţa directă 
şi necesară a neexecutării), iar nu şi cel indirect (acel prejudiciu care nu se găseşte în 
legătură cauzală cu fapta ce a generat neexecutarea contractului) (art. 1530 şi art. 1533 
teza a II-a C.civ.); 
– dacă, prin acţiunea sau omisiunea sa culpabilă, creditorul a contribuit la producerea 
prejudiciului, despăgubirile datorate de debitor se vor diminua în mod corespunzător, 
aceeaşi fiind situaţia şi atunci când prejudiciul este cauzat în parte de un eveniment al 
cărui risc a fost asumat de creditor [art. 1534 alin. (1) C.civ.]; 
– debitorul nu datorează despăgubiri pentru prejudiciile pe care creditorul le-ar fi putut 
evita cu o minimă diligenţă [art. 1534 alin. (2) C.civ.]. 
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3.9.2. Evaluarea convenţională 

Distincţie în 
raport de 
momentul la 
care are loc 
evaluarea 
despăgubirilor 

– putem distinge între: 
• evaluarea ulterioară producerii prejudiciului, părţile convenind asupra cuantumu-

lui despăgubirilor după ce s-a produs încălcarea obligaţiei asumate; 
• evaluarea anterioară producerii prejudiciului, părţile stabilind înainte de produ-

cerea prejudiciului, cuantumul despăgubirilor ce vor fi plătite de debitor ca urmare a 
neexecutării ori a executării cu întârziere sau necorespunzătoare – poate fi realizată 
prin stabilirea unei clauze penale ori a unei clauze privind arvuna confirmatorie. 

3.9.2.1. Determinarea de către părţi a întinderii prejudiciului şi a cuantumului despăgubirilor 
înainte ca acesta să se fi produs 

A. Clauza penală  

Noţiune – convenţia (obligaţia) accesorie prin care părţile determină anticipat echivalentul pre-
judiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutării ori a executării cu întârziere sau 
necorespunzătoare a obligaţiei asumate de către debitor, respectiv acea clauză prin ca-
re părţile stipulează că debitorul se obligă la o anumită prestaţie în cazul neexecutării 
obligaţiei principale [art. 1538 alin. (1) C.civ.].

Conţinut – poate consta în obligaţia debitorului de a remite creditorului, în caz de neexecutare, 
de executare necorespunzătoare ori cu întârziere, o sumă de bani ori o altă valoare 
patrimonială. 

Domeniu de 
aplicare 

– stipularea unei clauze penale se poate face nu numai în cazul obligaţiilor contractua-
le, ci şi a obligaţiilor care au un alt izvor. 

Limitarea 
dobânzii 
convenţionale 

– în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop 
lucrativ, dobânda convenţională nu poate depăşi dobânda legală cu mai mult de 50% 
pe an [art. 5 alin. (1) din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi pe-
nalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în domeniul bancar).  

• clauza prin care se depăşeşte acest plafon este nulă de drept, creditorul fiind de-
căzut din dreptul de a pretinde dobânda legală [art. 5 alin. (2) din O.G. nr. 13/2011]; 

• valabilitatea nivelului dobânzii convenţionale se determină prin raportare la do-
bânda legală în vigoare la data stipulării [art. 5 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011]. 
– clauza penală trebuie să fie stabilită prin act scris, în lipsa acestuia debitorul putând fi 
obligat numai la plata dobânzii legale (art. 6 din O.G. nr. 13/2011). 

Caractere 
juridice şi 
condiţii de 
validitate 

– clauza penală prezintă următoarele caracteristici: este o convenţie (obligaţie) acce-
sorie, deci, în primul rând, trebuie îndeplinite condiţiile generale de validitate a oricărei 
convenţii, iar, în al doilea rând, validitatea obligaţiei principale constituie o condiţie 
esenţială pentru validitatea clauzei penale [nulitatea obligaţiei principale atrage nuli-
tatea clauzei penale, însă nulitatea clauzei penale nu atrage şi nulitatea obligaţiei prin-
cipale – art. 1540 alin. (1) C.civ.], iar dacă obligaţia principală se stinge atunci şi clauza 
penală se va stinge. 
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Scopul clauzei 
penale 

– determinarea anticipată a cuantumului despăgubirilor ce vor fi plătite de către de-
bitor, iar nu crearea unei posibilităţi pentru debitor de a se libera de obligaţia principală 
asumată printr-o altă prestaţie; aşadar, debitorul nu are un drept de opţiune între 
executarea obligaţiei principale şi plata clauzei penale, deci nu poate refuza executarea 
oferind clauza penală [art. 1538 alin. (3) C.civ.].  

Opţiunea 
între execu-
tarea obli-
gaţiei prin-
cipale şi 
clauza penală 

– creditorul, în caz de neexecutare, poate cere fie îndeplinirea obligaţiei principale, fie 
clauza penală (spre exemplu, când creditorul aduce obligaţia la îndeplinire pe cheltuiala 
debitorului, înseamnă că a optat pentru executarea în natură, deci debitorul va fi 
obligat la restituirea cheltuielilor, fiind fără relevanţă împrejurarea că acestea întrec 
cuantumul clauzei penale) [art. 1538 alin. (1) C.civ.]. 

Posibilitatea 
cumulului 
clauzei penale 
cu executarea 
în natură 

– dacă s-a stipulat clauza penală pentru executarea cu întârziere, creditorul poate 
solicita atât executarea în natură, cât şi clauza penală (art. 1539 C.civ.); 
– dacă însă clauza penală a fost prevăzută pentru neexecutare, atunci ea nu va putea fi 
cumulată cu executarea în natură. 

Dispensa 
creditorului 
de a proba 
existenţa 
prejudiciului 

– clauza penală este datorată numai dacă sunt întrunite condiţiile necesare acordării de 
despăgubiri, însă, aşa cum dispune art. 1538 alin. (4) C.civ., creditorul nu trebuie să facă 
dovada existenţei prejudiciului. 

Posibilitatea 
instanţei de a 
reduce în 
mod 
excepţional 
penalităţile 

– ca regulă, instanţa nu are posibilitatea de a reduce sau de a mări cuantumul clauzei 
penale; în mod excepţional, instanţa va putea să reducă penalitatea dacă [art. 1541 
alin. (1) C.civ]:  

• obligaţia principală a fost executată în parte şi această executare a profitat credi-
torului [art. 1541 alin. (1) lit. a) C.civ]; 

• penalitatea este vădit excesivă faţă de prejudiciul ce putea fi prevăzut de părţi la 
încheierea contractului, caz în care penalitatea astfel redusă trebuie însă să rămână 
superioară obligaţiei principale [art. 1541 alin. (1) lit. b) şi alin. (2) C.civ]; 
– orice stipulaţie contrară cu privire la dispoziţiile art. 1541 alin. (1) şi (2) C.civ. este 
considerată nescrisă (de exemplu, clauza prin care s-ar prevedea imposibilitatea instan-
ţei de a reduce cuantumul clauzei penale, clauza prin care părţile ar stabili posibilitatea 
reducerii clauzei sub cuantumul prestaţiei principale etc.) [art. 1541 alin. (3) C.civ.]. 
– dacă obligaţia principală este indivizibilă, fără a fi solidară, iar neexecutarea acesteia 
rezultă din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea poate fi cerută fie în totalitate 
celui care nu a executat, fie celorlalţi codebitori, fiecăruia pentru partea sa; codebitorii 
care au plătit au dreptul de regres împotriva celui care a provocat neexecutarea 
(art. 1542 C.civ.); 
– dacă obligaţia principală este divizibilă, şi penalitatea este divizibilă, fiind suportată 
numai de codebitorul care este vinovat de neexecutare şi numai pentru partea de care 
acesta este ţinut; însă, atunci când clauza penală a fost stipulată pentru a împiedica o 
plată parţială, iar unul dintre codebitori a împiedicat executarea obligaţiei în totalitate, 
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întreaga penalitate poate fi cerută acestuia din urmă, iar de la ceilalţi codebitori numai 
proporţional cu partea fiecăruia din datorie, existând regresul acestora împotriva celui 
care nu a executat obligaţia (art. 1543 C.civ.); 
– creditorul obligaţiei cu clauză penală este un simplu creditor chirografar. 

B. Arvuna confirmatorie  

Noţiune – reprezintă tot o evaluare convenţională şi anticipată a despăgubirilor, ce constă în 
predarea unei sume de bani sau a altor bunuri fungibile la momentul încheierii contrac-
tului spre a fi reţinută pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiei de către cel care a dat-o 
sau de a fi restituită în caz de executare a obligaţiei ori imputată asupra prestaţiei dato-
rate (art. 1544 C.civ.). 

Dreptul de 
opţiune al 
creditorului 

– în cazul neexecutării obligaţiei de către debitor, creditorul are dreptul de a alege între: 
• executarea în natură; 
• declararea rezoluţiunii contractului cu reţinerea arvunei (ori, după caz, solicitarea 

dublului arvunei); 
• rezoluţiunea contractului cu repararea prejudiciului potrivit dreptului comun.  

3.9.3. Evaluarea legală 

Noţiune – evaluarea prin lege a dobânzii penalizatoare, în privinţa prejudiciului suferit de creditor 
în cazul executării cu întârziere a unei obligaţii care are ca obiect remiterea unei sume de 
bani, precum şi în cazul altor obligaţii de a face, dacă părţile nu au prevăzut nimic în 
acest sens (art. 1535 şi art. 1536 C.civ). 

Tipuri de 
dobânzi 
stabilite de 
O.G. 
nr. 13/2011 

a. dobânda remuneratorie – reprezintă dobânda datorată de debitorul obligaţiei de a da 
o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada anterioară împlinirii ter-
menului scadenţei obligaţiei [art. 1 alin. (2) din O.G. nr. 13/2011]; 
– rata dobânzii legale remuneratorii se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a 
Băncii Naţionale a României, care este rata dobânzii de politică monetară stabilită prin 
hotărâre a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României [art. 3 alin. (1) din 
O.G. nr. 13/2011]. 
b. dobânda penalizatoare – reprezintă dobânda datorată de debitorul obligaţiei băneşti 
pentru neîndeplinirea obligaţiei respective la scadenţă [art. 1 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011];
– rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă 
(dobânda legală remuneratorie) plus 4 puncte procentuale [art. 3 alin. (2) din O.G. 
nr. 13/2011];  
– în raporturile juridice care nu decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, 
rata dobânzii legale penalizatoare se stabileşte la nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii 
Naţionale a României plus 4 puncte procentuale, diminuat cu 20% (spre exemplu, luând ca 
ipoteză de lucru o dobândă de referinţă a Băncii Naţionale a României de 5% pe an, ar 
rezulta o dobândă legală penalizatoare de 9% pe an pentru raporturile juridice care 
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decurg din exploatarea unei întreprinderi cu scop lucrativ, respectiv o dobândă legală 
penalizatoare de 7,2% pe an pentru raporturile juridice care nu decurg din exploatarea 
unei întreprinderi cu scop lucrativ) [art. 3 alin. (3) din O.G. nr. 13/2011]; 
– în raporturile juridice cu element de extraneitate, atunci când legea română este apli-
cabilă şi când s-a stipulat plata în monedă străină, dobânda legală (inclusiv cea penali-
zatoare) este de 6 % pe an (art. 4 din O.G. nr. 13/2011). 

Daunele 
moratorii în 
cazul 
obligaţiei de 
a da o sumă 
de bani 
(art. 1535 
C.civ.) 
 

– atunci când o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune 
moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în 
lipsă, în cel prevăzut de lege (dobânzi penalizatoare) [art. 1535 alin. (1) teza I C.civ.]; 
– creditorul nu este obligat să facă dovada vreunui prejudiciu [art. 1535 alin. (1) teza I 
C.civ.]; 
– debitorul nu are dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a 
întârzierii plăţii ar fi mai mic [art. 1535 alin. (1) teza finală C.civ.];  
– dacă, înainte de scadenţă, debitorul datora dobânzi mai mari decât dobânda legală 
(adică părţile stabiliseră o dobândă remuneratorie), daunele moratorii (dobânzile penali-
zatoare) sunt datorate la nivelul aplicabil înainte de scadenţă [art. 1535 alin. (2) C.civ.]; 
– dacă nu sunt datorate dobânzi moratorii mai mari decât dobânda legală, creditorul are 
dreptul, în afara dobânzii legale, la daune-interese pentru repararea integrală a preju-
diciului suferit [art. 1535 alin. (3) C.civ.]. 

Daunele 
moratorii în 
cazul 
obligaţiei de 
a face 
(art. 1536 
C.civ.) 

– în cazul executării cu întârziere a obligaţiei, creditorul are dreptul la daune-interese 
egale cu dobânda legală, calculată de la data la care debitorul este în întârziere asupra 
echivalentului în bani al obligaţiei; 
– acest drept nu este recunoscut creditorului atunci când părțile au stipulat o clauză 
penală ori creditorul poate dovedi un prejudiciu mai mare cauzat de întârzierea în exe-
cutarea obligaţiei; 
– în ambele cazuri, creditorul poate să facă dovada că a suferit un prejudiciu mai mare 
decât suma rezultată din evaluarea legală, caz în care el are dreptul să obţină repararea 
integrală a acestuia;  
– dacă nu face o asemenea dovadă şi dacă părţile nu au stipulat în contract o dobândă 
remuneratorie mai mare decât dobânda legală sau, după caz, o clauză penală, atunci 
creditorul este îndreptăţit să pretindă dobânda legală, cu titlu de despăgubiri moratorii, 
fiind deci vorba de o evaluare legală a prejudiciului suferit de creditor ca urmare a 
executării cu întârziere a obligaţiei de către debitor; 
– dobânzile scadente produc ele însele dobânzi numai atunci când legea sau contractul, 
în limitele permise de lege, o prevede ori, în lipsă, atunci când sunt cerute în instanţă; în 
acest din urmă caz, dobânzile curg numai de la data cererii de chemare în judecată 
[art. 1489 alin. (2) C.civ.]. 



 EXECUTAREA OBLIGAȚIILOR 251 

4. Rezoluţiunea 

Sediul materiei: art. 1549-1554 C.civ. 

4.1. Consideraţii generale 

Noţiune – reprezintă sancţiunea care poate interveni, în cazul neexecutării, de regulă, culpabile a 
obligaţiilor izvorâte dintr-un contract (în principiu, sinalagmatic) cu executare uno ictu, 
constând în desfiinţarea retroactivă a acestuia. 

Clasificare 
după izvorul 
rezoluţiunii 

1. rezoluţiune legală – intervine în temeiul legii; 
2. rezoluţiune convenţională – intervine în temeiul voinţei părţilor. 

Clasificare 
după modul 
de operare 

1. rezoluţiunea judiciară – se dispune, la cerere, de către organul de jurisdicţie; 
2. rezoluţiunea unilaterală – operează prin declaraţia de rezoluţiune a părţii interesate; 
3. rezoluţiunea de plin drept – intervine fie în cazurile expres prevăzute de lege, fie atunci 
când părţile au convenit astfel. 

Corelaţia 
dintre 
clasificările 
rezoluţiunii 

– cele două clasificări ale rezoluţiunii nu se confundă; 
– astfel, rezoluţiunea legală poate fi judiciară, unilaterală sau de plin drept, în timp ce 
rezoluţiunea convenţională poate fi unilaterală sau de plin drept. 

Domeniu de 
aplicare 

– ca regulă, rezoluţiunea intervine în cazul contractelor sinalagmatice, având ca fun-
dament reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor ce izvorăsc din acest tip de 
contracte; astfel, neîndeplinirea culpabilă a uneia dintre obligaţii lipseşte de suport 
juridic executarea obligaţiei reciproce şi interdependente asumate de cealaltă parte, 
aceasta fiind îndreptăţită să solicite desfiinţarea contractului respectiv; 
– rezoluţiunea poate interveni şi în cazul neexecutării de către debitor a unei obligaţii 
asumate printr-un contract unilateral, având în vedere că dispoziţiile legale care regle-
mentează această sancţiune nu fac nicio distincţie în acest sens, ori unde legea nu 
distinge, nici interpretarea nu trebuie să distingă (ubi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus). 

Titularul 
dreptului de 
a cere 
rezoluţiunea 

– rezoluţiunea poate fi cerută numai de către creditorul obligaţiei neexecutate culpabil, 
iar nu şi de către partea vinovată de neexecutarea obligaţiei pe care şi-a asumat-o prin 
contract; prin urmare, cel care solicită rezoluţiunea trebuie să îşi fi executat obligaţia 
asumată prin contract ori să se declare gata să şi-o execute. 

Dreptul de 
opţiune al 
creditorului 

– partea îndreptăţită poate alege între a solicita rezoluţiunea contractului ori executarea 
silită (în natură sau, după caz, prin echivalent) a obligaţiei asumate de cealaltă parte 
contractantă, precum şi obligarea debitorului la plata daunelor-interese, dacă este cazul 
[art. 1549 alin. (1) C.civ].  
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4.2. Rezoluţiunea judiciară 

4.2.1. Condiţiile rezoluţiunii judiciare 

Să existe o 
neexecutare, 
chiar şi 
parţială, dar 
suficient de 
importantă, a 
obligaţiei 
asumate de 
către cealaltă 
parte a 
contractului 

– neexecutarea obligaţiilor pozitive – poate consta într-o abstenţiune (debitorul rămâne 
pur şi simplu în pasivitate) ori într-o acţiune inadecvată sau chiar contrară faţă de pres-
taţiile pozitive de care este ţinut debitorul; 
– neexecutarea obligaţiilor negative speciale – presupune întotdeauna săvârşirea unei 
acţiuni contrare clauzelor contractuale; 
– neexecutarea parţială poate conduce: 

• la rezoluţiunea totală a contractului – dacă neexecutarea este suficient de impor-
tantă; 

• la rezoluţiunea parţială a contractului – atunci când obligaţia este divizibilă ori în 
cazul contractului plurilateral, când neîndeplinirea de către una dintre părţi a obligaţiei 
nu atrage rezoluţiunea contractului faţă de celelalte părţi, cu excepţia cazului în care 
prestaţia neexecutată trebuia, după circumstanţe, să fie considerată esenţială; 

• la reducerea proporţională a obligaţiei cocontractantului care este gata să îşi exe-
cute sau care şi-a executat prestaţia – atunci când neexecutarea este de mică însem-
nătate, iar reducerea este posibilă; dacă reducerea prestaţiilor nu poate avea loc, cre-
ditorul nu are dreptul decât la daune-interese. 

Neexecutarea 
obligaţiei să 
fie impu-
tabilă debito-
rului ei 

– debitorul poate dovedi incidenţa unui caz fortuit sau de forţă majoră, ipoteză în care 
vor fi aplicabile dispoziţiile referitoare la suportarea riscului contractului; 
– rezoluţiunea nu va interveni nici atunci când neexecutarea obligaţiei este imputabilă 
creditorului, deci când neexecutarea este cauzată de acţiunea sau inacţiunea credi-
torului; 
– în cazurile anume prevăzute de lege, va interveni rezoluţiunea indiferent de atitu-
dinea subiectivă a debitorului (de exemplu, rezoluţiunea contractului de vânzare în ipo-
teza în care cumpărătorul a fost evins, iar vânzătorul a fost de bună-credinţă sau rezolu-
ţiunea cerută pentru viciile ascunse ale bunului vândut când vânzătorul nu a cunoscut 
existenţa lor). 

Debitorul 
acestei 
obligaţii să fi 
fost pus în 
întârziere 

– rezoluţiunea operează din momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti 
prin care a fost pronunţată; 
– instanţa, în principiu, are posibilitatea să acorde debitorului un termen de plată 
pentru ca acesta să îşi execute obligaţia [art. 397 alin. (3) C.proc.civ.]; 
– instanţa are posibilitatea să aprecieze, în funcţie de împrejurările concrete ale speţei, 
dacă este cazul să pronunţe rezoluţiunea ori să oblige la executarea silită a contractului 

sau să dispună reducerea proporţională a prestaţiei reclamantului; 
– prin urmare, în cazul rezoluţiunii judiciare, instanţa pronunţă rezoluţiunea contrac-
tului; 
– rezoluţiunea nu va opera dacă debitorul îşi execută obligaţia până la rămânerea defi-
nitivă a hotărârii judecătoreşti prin care s-a admis cererea de desfiinţare a contractului. 
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4.3. Rezoluţiunea unilaterală  

Sediul materiei: art. 1552 C.civ. 

Cazuri în 
care 
intervine  

– poate interveni în următoarele trei situaţii [art. 1552 alin. (1) C.civ]: 
a. când părţile au convenit astfel; 
b. dacă debitorul se află de drept în întârziere; 
c. când debitorul nu a executat obligaţia în termenul fixat prin punerea în întârziere. 

Declaraţia 
de 
rezoluţiune 

– declaraţia de rezoluţiune este irevocabilă de la data comunicării ei către debitor sau, 
după caz, de la data expirării termenului fixat prin punerea în întârziere [art. 1552 
alin. (4) C.civ]; 
– declaraţia de rezoluţiune trebuie făcută în termenul de prescripţie prevăzut de lege 
pentru acţiunea corespunzătoare acesteia [art. 1552 alin. (2) C.civ.]; 
– pentru a fi opozabilă terţilor, declaraţia de rezoluţiune se înscrie în cartea funciară ori, 
după caz, în alte registre de publicitate [art. 1552 alin. (3) C.civ.]. 

Constatarea 
rezoluţiunii 

– instanţa doar constată intervenirea rezoluţiunii unilaterale, verificând doar îndeplinirea 
condiţiilor prevăzute de lege pentru aceasta.  

4.4. Rezoluţiunea de drept 

Cazuri în ca-
re intervine 
rezoluţiunea 
de drept 

– poate interveni în următoarele două situaţii [art. 1550 alin. (2) C.civ]: 
a. când sancţiunea este expres prevăzută de lege; 
b. când părţile au convenit astfel (rezoluţiune convenţională). 

Condiţiile 
rezoluţiunii 

– presupune o neexecutare culpabilă a obligaţiei asumate de una dintre părţi. 

Titularul 
dreptului de 
a invoca 
rezoluţiunea 

– pactul comisoriu poate fi invocat numai de către creditorul acestei obligaţii, iar nu şi de 
către cel culpabil de neexecutare.  

Dreptul de 
opţiune  

– partea îndreptăţită poate opta între rezoluţiune şi a cere executarea silită. 

4.5. Rezoluţiunea convenţională  

Sediul materiei: art. 1553 C.civ. 

Noţiune – rezoluţiunea convenţională (care, după modul de operare, ar putea fi o rezoluţiune 
unilaterală sau o rezoluţiune de plin drept) intervine în baza pactelor comisorii stabilite 
de părţi: 

• sunt clauze referitoare la desfiinţarea contractului în caz de neexecutare culpabilă a 
obligaţiei asumate de către oricare dintre ele; 
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• produc efecte dacă prevăd, în mod expres, obligaţiile a căror neexecutare atrage 
rezoluţiunea de drept a contractului [art. 1553 alin. (1) C.civ]. 

Tipuri de 
pacte 
comisorii 

1. părţile prevăd că neexecutarea obligaţiilor atrage rezoluţiunea contractului: 
– trebuie prevăzute în mod expres în contract obligaţiile a căror neexecutare atrage 
rezoluţiunea [art. 1553 alin. (1) C.civ]; 
– este necesară punerea în întârziere a debitorului [art. 1553 alin. (2) teza I C.civ.]; 
– punerea în întârziere trebuie să indice în mod expres condiţiile în care operează pactul 
comisoriu [art. 1553 alin. (3) C.civ]; 
– ulterior punerii în întârziere, creditorul trebuie să-i comunice debitorului declaraţia 
scrisă de rezoluţiune; 
– rezoluţiunea va opera din momentul comunicării către debitor a declaraţiei unilaterale 
de rezoluţiune; 
– rezoluţiunea nu va opera dacă partea culpabilă execută înainte de notificarea decla-
raţiei unilaterale de rezoluţiune. 
2. părţile prevăd că neexecutarea obligaţiilor atrage rezoluţiunea contractului, care 
rezultă din simplul fapt al neexecutării: 
– trebuie prevăzute în mod expres în contract obligaţiile a căror neexecutare atrage 
rezoluţiunea [art. 1553 alin. (1) C.civ.]; 
– punerea în întârziere nu mai este necesară [art. 1553 alin. (2) C.civ.]; 
– creditorul trebuie să-i comunice debitorului declaraţia scrisă de rezoluţiune; 
– rezoluţiunea va opera din momentul comunicării către debitor a declaraţiei unilaterale 
de rezoluţiune; 
– rezoluţiunea nu va opera dacă partea culpabilă execută înainte de notificarea declara-
ţiei unilaterale de rezoluţiune. 
3. părţile prevăd că neexecutarea culpabilă a obligaţiei atrage rezoluţiunea, fără a mai 
fi necesară punerea în întârziere sau vreo altă formalitate: 
– trebuie prevăzute în mod expres în contract obligaţiile a căror neexecutare atrage 
rezoluţiunea; 
– punerea în întârziere şi comunicarea declaraţiei de rezoluţiune nu mai sunt necesare;  
– rezoluţiunea operează din momentul neexecutării de către debitor a obligaţiei. 

Limitele 
intervenţiei 
instanţei de 
judecată 

– eventuala intervenţie a instanţei vizează constatarea existenţei unei neexecutări culpa-
bile, validitatea pactului comisoriu şi corecta sa aplicare de către partea îndreptăţită sau, 
după caz, incidenţa unei dispoziţii legale care să prevadă rezoluţiunea de plin drept; prin 
urmare, instanţa nu mai pronunţă rezoluţiunea, ci doar constată, dacă este cazul, că 
rezoluţiunea a operat. 

4.6. Efectele rezoluţiunii 

Sediul materiei: art. 1554 C.civ. 

Efectele 
rezoluţiunii 

– vor fi aceleaşi, indiferent de felul rezoluţiunii; 
– constau în principal în desfiinţarea retroactivă a contractului [art. 1554 alin. (1) teza I 
C.civ.]; 
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– rezoluţiunea nu va produce efecte asupra clauzelor referitoare la soluţionarea diferen-
delor ori asupra celor care sunt destinate să producă efecte chiar în caz de rezoluţiune 
[art. 1554 alin. (2) C.civ.]; 
– părţile vor putea solicita repunerea în situaţia anterioară, prin restituirea a ceea ce s-a 
executat în baza contractului desfiinţat, iar, dacă este cazul, se va aplica şi regula 
resoluto iure dantis, resolvitur ius accipientis, în condiţii asemănătoare celor din materia 
nulităţii [art. 1554 alin. (1) teza a II-a C.civ.]; 
– partea care şi-a executat obligaţia ori s-a declarat gata să-şi execute obligaţia poate să 
obţină despăgubiri pentru repararea prejudiciului suferit prin neexecutarea culpabilă a 
obligaţiei de către cealaltă parte [art. 1549 alin. (1) teza finală C.civ.]. 

5. Rezilierea  

Sediul materiei: art. 1549-1554 C.civ. 

Noţiune – sancţiunea care intervine în cazul neexecutării, de regulă, culpabile a unei obligaţii izvorâte 
dintr-un contract (în principiu, sinalagmatic) cu executare succesivă, constând în desfacerea contractului 
respectiv (numai pentru viitor). 

5.1. Asemănări şi deosebiri între rezoluţiune şi reziliere 

Rezoluţiune Reziliere 
Asemănări 

– reprezintă sancţiuni care intervin în neexecutării, de regulă, culpabile a unei obligaţii izvorâte dintr-un 
contract; 
– pot opera în aceleaşi modalităţi (pe cale judiciară, convenţională sau de drept); 
– dacă nu se prevede altfel, dispoziţiile referitoare la rezoluţiune se aplică şi în cazul rezilierii [art. 1549 
alin. (3) C.civ]. 

Deosebiri 
– se aplică contractelor cu executare dintr-o dată; 
– nu intervine atunci când neexecutarea este de 
mică însemnătate (în acest caz, intervenind, dacă 
este posibilă, reducerea prestaţiilor) [art. 1551 
alin. (1) teza I C.civ]; 
– operează cu titlu retroactiv, de la momentul 
încheierii contractului [art. 1554 alin. (1) teza I 
C.civ.]; 
– la cerere, se va putea dispune repunerea părţilor 
în situaţia anterioară prin restituirea prestaţiilor 
executate. 

– se aplică contractelor cu executare succesivă; 
– intervine atunci când neexecutarea este de mică 
însemnătate şi are caracter repetat (orice clauză 
contrară fiind considerată nescrisă) [art. 1551 
alin. (1) teza a II-a C.civ]; 
– operează numai pentru viitor, de la momentul 
intervenirii sancţiunii [art. 1554 alin. (3) C.civ.]; 
– nu se mai poate dispune restituirea prestaţiilor 
deja executate.  
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6. Cauze justificate de neexecutare a obligaţiilor contractuale 

6.1. Consideraţii generale  

Sediul materiei: art. 1555-1557 C.civ. 

Principiul 
reciprocităţii 
şi interde-
pendenţa 
obligaţiilor 
izvorâte din 
contractele 
sinalagmati-
ce 

– reciprocitatea şi interdependenţa obligaţiilor izvorâte din contractele sinalagmatice 
determină unele efecte specifice, care vizează apariţia unor împrejurări, imputabile sau 
nu uneia dintre părţi; 
– interdependenţa obligaţiilor reciproce ale părţilor în contractele sinalagmatice consti-
tuie regula potrivit căreia, în asemenea contracte, niciuna dintre obligaţiile reciproce ale 
părţilor nu poate fi concepută în lipsa celeilalte. 

Excepţia de 
neexecutare 
şi riscul 
contractului 

– excepţia de neexecutare a contractului se discută pe planul culpei părţilor în legătură 
cu executarea contractului, iar problema riscului contractual se discută în legătură cu 
imposibilitatea executării contractului, datorată unor cauze neimputabile părţilor. 

Excepţia de 
neexecutare
/riscul con-
tractului şi 
nulitatea 
contractului 

– neexecutarea şi riscul contractului vizează executarea contractelor, spre deosebire de 
nulitate, care intervine pentru cauze legate de încheierea valabilă a contractelor. 

Reciprocita-
tea obliga-
ţiilor trebuie 
să aibă ca 
izvor comun 
contractul 

– pentru a putea fi vorba despre obligaţii interdependente, obligaţiile reciproce ale 
părţilor trebuie să aibă un izvor comun, de natură contractuală (este posibil ca obligaţiile 
părţilor să fie reciproce, dar născute din izvoare diferite, contractuale sau extracontrac-
tuale, caz în care nu poate fi incidentă excepţia de neexecutare) [art. 1556 alin. (1) teza I 
C.civ.]. 

Distincţie 
între 
recipro-
citatea 
obligaţiilor 
şi recipro-
citatea 
prestaţiilor 

– ideea de reciprocitate a obligaţiilor sau a datoriilor şi ideea de reciprocitate a presta-
ţiilor sunt două noţiuni distincte (spre exemplu, în cazul stipulaţiei pentru altul sau al 
contractului de societate, prestaţiile părţilor nu sunt reciproce întrucât promitentul îşi 
execută prestaţia faţă de terţul beneficiar, iar nu faţă de stipulant; părţile din contractul 
de societate nu se obligă la prestaţii reciproce, ci se obligă unii faţă de alţii să pună ceva 
în comun, eventual în favoarea societăţii viitoare). 

Distincţie 
între 
recipro-

– reciprocitatea obligaţiilor nu se confundă nici cu echivalenţa prestaţiilor; astfel, pentru 
a fi în prezenţa unui contract sinalagmatic, este necesar ca fiecare parte să aibă convin-
gerea că obţine nu numai echivalentul prestaţiei sale, ci şi un câştig. 
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citatea obli-
gaţiilor şi 
echivalenţa 
prestaţiilor 
Ordinea 
executării 
obligaţiilor 

– poate rezulta din convenţia părţilor sau din împrejurări [art. 1555 alin. (1) teza I C.civ]; 
– dacă obligaţiile sunt simultane, acestea trebuie executate în acest mod, dacă părţile nu 
au prevăzut altfel ori dacă din împrejurări nu rezultă contrariul [art. 1555 alin. (1) C.civ.]; 
– dacă una dintre obligaţii necesită o perioadă de timp pentru a fi executată, debitorul 
acesteia este obligat să o execute primul, dacă din convenţia părţilor sau din împrejurări 
nu rezultă altfel [art. 1555 alin. (2) C.civ.]. 

6.2. Excepţia de neexecutare (exceptio non adimpleti contractus) 

Sediul materiei: art. 1556 C.civ. 

Noţiune – mijlocul de apărare care constă în refuzul de executare a obligaţiei exprimat de către 
una dintre părţile contractului sinalagmatic atunci când cealaltă parte îi pretinde această 
executare fără a-şi executa sau a oferi executarea propriei obligaţii. 

Temeiul 
juridic 

– atunci când obligaţiile născute dintr-un contract sinalagmatic sunt exigibile, iar una 
dintre părţi nu execută sau nu oferă executarea obligaţiei, cealaltă parte poate, într-o 
măsură corespunzătoare, să refuze executarea propriei obligaţii, afară de cazul în care 
din lege, din voinţa părţilor sau din uzanţe rezultă că cealaltă parte este obligată să exe-
cute mai întâi [art. 1556 alin. (1) C.civ.]; 
– executarea nu poate fi refuzată dacă, potrivit împrejurărilor şi ţinând seama de mica 
însemnătate a prestaţiei neexecutate, acest refuz ar fi contrar bunei-credinţe [art. 1556 
alin. (2) C.civ.]. 

Condiţii 
pentru 
invocarea 
excepţiei de 
neexecutare 

a. obligaţiile reciproce ale părţilor să îşi aibă temeiul în acelaşi contract, iar nu să aibă 
izvoare diferite (spre exemplu, vânzătorul nu poate refuza predarea lucrului vândut pe 
motiv că nu i-a fost restituită suma pe care o împrumutase cumpărătorului cu un alt 
prilej); 
b. să existe o neexecutare, chiar parţială, dar suficient de însemnată, din partea părţii 
care pretinde executarea; 
c. neexecutarea să fie imputabilă părţii care, la rândul ei, pretinde executarea obligaţiei 
celeilalte părţi, iar nu să se datoreze unei fapte săvârşite de partea care invocă excepţia 
sau unei împrejurări ce exclude vinovăţia; 
d. ambele obligaţii să fie exigibile la data invocării excepţiei (prezintă interes, desigur, 
obligaţia părţii căreia i se opune excepţia); 
e. să nu existe o anumită ordine în executarea obligaţiilor, în sensul că obligaţia părţii 
care invocă excepţia să nu trebuie să fie executată înaintea obligaţiei celeilalte părţi. 

Modalităţi 
de invocare 
a excepţiei 

– în măsura în care sunt îndeplinite cumulativ aceste condiţiile pentru invocarea excep-
ţiei de neexecutare, partea îndreptăţită poate invoca excepţia direct faţă de cealaltă 
parte, fără a fi nevoie de punerea în întârziere sau de sesizarea instanţei; 
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de neexe-
cutare 

– excepţia de neexecutare poate fi invocată, ca mijloc de apărare, şi în procesul prin care 
reclamantul solicită obligarea pârâtului să îşi execute obligaţia asumată printr-un con-
tract sinalagmatic, fără ca reclamantul să îşi fi executat ori să fi oferit executarea propriei 
obligaţii. 

Nerealizarea 
vreuneia 
dintre con-
diţii 

– dacă însă vreuna dintre condiţiile necesare invocării excepţiei nu este îndeplinită, refu-
zul de executare va îndreptăţi cealaltă parte să solicite despăgubiri pe temeiul răspun-
derii civile contractuale. 

Invocarea 
excepţiei de 
neexecutare 
împotriva 
terţilor 

– excepţia de neexecutare poate fi invocată şi împotriva creditorilor cocontractantului, 
fie în cazul în care aceştia, pe calea acţiunii oblice, exercită drepturile debitorului lor, fie 
atunci când aceştia ar urmări un bun care se află pe un temei contractual în mâinile celui 
ce invocă excepţia; 
– excepţia de neexecutare nu poate fi opusă terţilor care invocă un drept propriu, absolut 
distinct de contract. 

Efectele 
excepţiei de 
neexecutare 

– constau în suspendarea executării obligaţiei asumate de partea care recurge la acest 
mijloc de apărare, până la data la care cealaltă parte îşi va executa obligaţia asumată prin 
acelaşi contract; 
– partea îndrituită să refuze executarea obligaţiei sale nu poate fi obligată să plătească 
daune-interese moratorii pe motiv de întârziere în executarea obligaţiei sale; 
– contractul şi forţa sa obligatorie nu încetează, fiind numai suspendată executarea sa, 
deci părţile contractante nu sunt liberate de obligaţiile lor. 

6.3. Imposibilitatea de executare 

Sediul materiei: art. 1557 C.civ. 

Noţiune  – cauză de desfiinţare de drept a contractului ca urmare a producerii unui eveniment 
fortuit ce conduce la imposibilitatea totală şi definitivă de executare de către părţi a 
obligaţiilor asumate. 

Condiţii – pentru a opera trebuie îndeplinite următoarele condiţii [art. 1557 alin. (1) C.civ.]: 
a. trebuie să privească o obligaţie contractuală importantă; 
b. este determinată de intervenirea unui eveniment fortuit (caz fortuit sau forţă majoră); 
c. imposibilitatea de executare a obligaţiei să fie totală (iar nu parţială) şi definitivă (spre 
exemplu, nu poate fi înlăturată cu minime diligenţe din partea debitorului). 

Efecte – produce efecte de drept, nemaifiind necesară nicio notificare; 
– conduce la desfiinţarea contractului din momentul producerii evenimentului; 
– în contractele translative de proprietate, debitorul obligaţiei de predare pierde dreptul 
la contraprestaţie, iar dacă a primit-o, este obligat să o restituie; cu toate acestea, dacă 
anterior producerii evenimentului fortuit a avut loc punerea în întârziere a creditorului 
obligaţiei de predare, atunci acesta va suporta riscul imposibilităţii de executare, nepu-
tându-se libera de propria obligaţie chiar dacă ar dovedi că bunul ar fi pierit şi dacă 
obligaţia de predare ar fi fost executată la timp (art. 1274 C.civ.); 
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– dacă imposibilitatea de executare a obligaţiei este temporară, creditorul poate sus-
penda executarea propriilor obligaţii ori poate obţine desfiinţarea contractului, în acest 
caz devenind aplicabile, în mod corespunzător, regulile din materia rezoluţiunii [art. 1557 
alin. (2) C.civ.]. 

III. MIJLOACELE DE PROTECŢIE A DREPTURILOR CREDITORILOR 

1. Creditorii chirografari 

Noţiune – creditorii care nu au o garanţie reală care să le asigure realizarea creanţei pe care o au 
împotriva debitorului (gaj, ipotecă, privilegiu) au un drept de „gaj general” asupra bunu-
rilor sesizabile (urmăribile) prezente şi viitoare ale debitorului lor, care deci, servesc ca 
garanţie comună a acestora [art. 2324 alin. (1) C.civ.]. 

Trăsături – vin toţi în concurs la urmărirea bunurilor debitorului lor; 
– suportă influenţa actelor juridice patrimoniale încheiate de debitor cu alte persoane, 
acte juridice prin care activul patrimonial (gajul general) se poate mări sau micşora (în 
principiu, aceste acte trebuie respectate de creditorul chirografar, deoarece el nu are 
dreptul să se amestece în treburile debitorului său, deci, creditorilor chirografari le sunt 
opozabile actele juridice încheiate de debitorul lor cu terţe persoane). 

Drepturile 
creditorilor 
chirografari 
asupra 
patrimo-
niului de-
bitorului lor 

– în temeiul garanţiei comune (dreptului de gaj general), creditorii chirografari pot lua 
anumite măsuri conservatorii în locul debitorului lor sau pot exercita anumite acţiuni în 
justiţie, în vederea asigurării executării obligaţiei în natură ori prin echivalent; 
– oricare dintre creditori poate:  

• să ceară executarea silită asupra bunurilor debitorului (bunurile vor fi scoase în vân-
zare, iar din preţul obţinut creditorul îşi va satisface creanţa); 

• să solicite înfiinţarea unui sechestru asigurător sau a unei popriri asigurătorii, în 
condiţiile prevăzute de Codul de procedură civilă; 

• să ceară efectuarea înscrierii imobiliare în documentele de publicitate imobiliară, în 
ipoteza în care debitorul dobândeşte un drept real imobiliar şi neglijează efectuarea 
formalităţilor de publicitate imobiliară, precum şi a altor formalităţi de publicitate şi 
informare pe contul debitorului; 

• să intervină în procesele debitorului care au ca obiect bunuri din patrimoniul 
acestuia, inclusiv în procesele de împărţeală în care debitorul este copărtaş; 

• să exercite acţiunea în declararea simulaţiei; 
• să exercite acţiunea oblică (subrogatorie); 
• să exercite acţiunea revocatorie (pauliană). 
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2. Măsurile conservatorii  

Sediul materiei: art. 1558-1559 C.civ. 

Noţiune – măsurile conservatorii constituie, alături de măsurile asigurătorii, mijloace juridice de 
protecţie a drepturilor creditorului. 

Scop – conservarea creanţei şi/sau bunurilor debitorului. 
Obiect – drepturile creditorilor chirografari. 
Categorii de 
măsuri 
conser-
vatorii 

a. măsuri conservatorii – cum ar fi asigurarea dovezilor, îndeplinirea unor formalităţi de 
publicitate şi informare pe contul debitorului, exercitarea acţiunii oblice (art. 1558 
C.civ.); 
b. măsuri asigurătorii – principalele astfel de măsuri sunt sechestrul asigurător şi 
poprirea asigurătorie, reglementate de Codul de procedură civilă (art. 1559 C.civ.). 
– enumerarea textului legal nu este limitativă. 

3. Acţiunea oblică  

3.1. Noţiune şi caracterizare generală 

Sediul materiei: art. 1560-1561 C.civ. 

Noţiune – acţiunea în justiţie exercitată de către creditor, în numele debitorului său, pentru 
valorificarea unui drept ce aparţine debitorului. 

Caracterizarea 
generală a 
acţiunii 

– creditorul a cărui creanţă este certă şi exigibilă poate să exercite drepturile şi acţiu-
nile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să 
le exercite [art. 1560 alin. (1) C.civ.]; 

• spre exemplu, debitorul are la îndemână o acţiune în revendicare împotriva unei 
persoane care este pe cale să-i uzucapeze un bun şi neglijează să intenteze acţiunea; 
debitorul a vândut un bun şi, deşi obligaţia de plată a preţului este scadentă, iar cum-
părătorul nu i-a plătit, el neglijează să solicite plata preţului etc. 
– regimul juridic al acţiunii oblice va fi cel al acţiunii care însoţeşte valorificarea drep-
tului debitorului pasiv sau neglijent; 
– admiterea acţiunii exercitate de către creditorul chirografar duce la acelaşi rezultat ca 
şi în cazul când ar fi fost exercitată de către debitor, întrucât dreptul subiectiv ce se 
valorifică prin intermediul ei aparţine debitorului, motiv pentru care acţiunea oblică 
mai este numită şi acţiune subrogatorie sau chiar acţiune indirectă. 

3.2. Domeniul de aplicare 

Natura 
drepturilor şi 
pasivitatea 
debitorului 

– creditorul chirografar poate exercita numai acţiunile cu privire la drepturi subiective 
al căror titular este debitorul, drepturi existente deja în patrimoniul debitorului, ce 
sunt pe cale a se pierde din cauza pasivităţii acestuia; 
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• se admite că pe calea acţiunii oblice poate fi declanşat nu numai procesul cu 
privire la asemenea drepturi (prin formularea cererii de chemare în judecată), ci pot fi 
exercitate şi căile de atac în procesul declanşat de către debitorul respectiv ori se 
poate solicita executarea silită. 

Creditorul 
chirografar nu 
se substituie 
debitorului în 
administrarea 
patrimoniului 
său 

– creditorul chirografar nu se poate substitui debitorului în administrarea patrimo-
niului acestuia, deci debitorul rămâne liber să încheie orice act juridic, în schimb 
creditorul nu poate să facă acte de dispoziţie sau de administrare pentru debitorul 
său (spre exemplu, creditorul nu va putea închiria, în numele debitorului său, un 
spaţiu locativ pe care acesta din urmă îl are, dar, în cazul în care debitorul a închiriat 
acel spaţiu şi neglijează să perceapă chiria, creditorul, pe calea acţiunii oblice, va 
putea solicita obligarea chiriaşului la plata chiriei către debitorul său). 

Inaplicabilitatea 
acţiunii oblice 
cu privire la 
acţiunile cu 
caracter strict 
personal 

– creditorul chirografar nu poate exercita acele acţiuni care au caracter strict per-
sonal, precum [art. 1560 alin. (2) C.civ.]:  

• acţiunile prin care se apără drepturile personale nepatrimoniale (spre exemplu, 
acţiunea în stabilirea filiaţiei, acţiunea în tăgăduirea paternităţii, acţiunea de divorţ 
etc.);  

• acţiunile care privesc drepturile patrimoniale ce au ca obiect un bun insesizabil 
(de exemplu, acţiunea prin care se pretinde pensie de întreţinere); 

• acţiunile referitoare la drepturi patrimoniale, dar a căror exercitare implică o 
apreciere subiectivă din partea titularului lor (de exemplu, acţiunea prin care se 
solicită revocarea unei donaţii pentru ingratitudine). 

3.3. Condiţiile exercitării acţiunii oblice 

Condiţii 
cumulative 

– pentru exercitarea acţiunii oblice, trebuie întrunite, cumulativ, atât condiţiile proce-
suale, cât şi anumite condiţii materiale (de drept substanţial). 

Condiţii 
procesuale 

– cele necesare exercitării oricărei acţiuni civile: 
1. Formularea unei pretenţii  
– obiectul cererii îl va reprezenta pretenţia debitorului reclamantului a cărui realizare se 
solicită în contradictoriu cu terţul pârât.  
2. Calitatea procesuală  
– calitatea procesuală activă decurge din calitatea de creditor a reclamantului, pe care 
acesta trebuie să o dovedească; 
– în cazul în care creditorul a formulat o acţiune ce prezintă un caracter strict personal al 
debitorului său, cererea va fi respinsă ca fiind introdusă de o persoană fără calitate 
procesuală activă;  
– calitatea procesuală pasivă aparţine persoanei faţă de care se solicită exercitarea 
dreptului debitorului, nefiind necesar ca debitorul să fie introdus în proces. 
3. Capacitatea procesuală a reclamantului 
– creditorul trebuie să aibă capacitatea procesuală la momentul introducerii cererii de 
chemare în judecată; 
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 – dacă reclamantul decedează ulterior acestui moment, calitatea procesuală, în prin-
cipiu, poate fi transmisă moştenitorilor şi continuată de aceştia. 
4. Existenţa interesului 
– creditorul trebuie să facă dovada că debitorul său este insolvabil, în caz contrar, 
cererea va fi respinsă ca lipsită de interes. 

Condiţiile 
materiale 

1. Debitorul trebuie să fie inactiv 
– este necesar ca debitorul să nu exercite el însuşi acţiunea pentru valorificarea dreptului 
subiectiv pe care îl are; 
– după ce creditorul a pornit acţiunea oblică, debitorul o poate prelua, titularul acţiunii 
devenind debitorul, caz în care creditorul poate rămâne în proces, alături de debitor, însă 
spre a-şi ocroti propriile interese. 
2. Creanţa pe care o are creditorul ce exercită acţiunea oblică faţă de debitor trebuie să 
fie:  
– certă (existenţa ei să fie neîndoielnică),  
– lichidă (să aibă cuantumul determinat sau determinabil); 
– exigibilă (spre exemplu, înainte de împlinirea termenului suspensiv, creditorul nu este 
în drept să intenteze acţiunea oblică); însă, în condiţiile în care creditorul face dovada 
insolvabilităţii debitorului pentru a-şi justifica interesul procesual, creanţa va deveni 
exigibilă anticipat ca efect al decăderii debitorului din beneficiul termenului, conform 
art. 1418 C.civ. raportat la art. 1417 alin. (1) şi (2) C.civ. 

3.4. Efectele acţiunii oblice 

Efecte – cel chemat în judecată poate opune creditorului chirografar (reclamantului) toate apă-
rările pe care le-ar fi putut opune şi debitorului [art. 1560 alin. (3) C.civ.]; 
– hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii oblice profită tuturor creditorilor, fără 
nicio preferinţă în favoarea creditorului care a exercitat acţiunea (art. 1561 C.civ.); 

• spre exemplu, bunul care formează obiectul dreptului ce era ameninţat cu pierde-
rea este readus în patrimoniul debitorului, astfel încât el va servi la gajul general al 
tuturor creditorilor chirografari, creditorul care a exercitat acţiunea oblică neavând 
niciun drept de preferinţă faţă de ceilalţi creditori ai aceluiaşi debitor (tocmai de aceea, 
ar fi mai avantajoasă pentru creditor exercitarea unei acţiuni directe, însă o asemenea 
posibilitate există numai în cazurile expres prevăzute de lege). 

4. Acţiunea revocatorie  

Sediul materiei: art. 1562-1565 C.civ. 

4.1. Noţiune şi domeniu de aplicare 

Noţiune – acţiunea revocatorie (numită şi acţiune pauliană) este acţiunea în justiţie prin care 
creditorul solicită să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de 
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debitor în frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau îşi 
măreşte o stare de insolvabilitate [art. 1562 alin. (1) C.civ.]. 

Domeniul 
de aplicare 

– în principiu, sfera de aplicare a acţiunii revocatorii nu diferă de cea a acţiunii oblice, 
deci nu vor putea fi atacate: 

• actele juridice care privesc drepturi personale nepatrimoniale; 
• actele juridice care privesc drepturi patrimoniale ce nu pot forma obiect al 

executării silite; 
• actele juridice care privesc drepturi patrimoniale ce implică o apreciere subiectivă 

din partea debitorului. 

4.2. Condiţiile exercitării acţiunii revocatorii 

Condiţiile 
procesuale 

– condiţiile procesuale sunt cele necesare exercitării oricărei acţiuni civile (formularea 
unei pretenţii, calitatea procesuală, capacitatea procesuală şi existenţa interesului); 
– calitatea procesuală activă aparţine creditorului, în timp ce calitatea procesuală pasivă 
aparţine atât debitorului, cât şi terţului contractant;  
– pentru ca acţiunea revocatorie să nu fie respinsă ca lipsită de interes, creditorul trebuie 
să dovedească un prejudiciu constând în micşorarea activului patrimonial al debitorului, 
anume este necesar ca, prin actul juridic atacat, debitorul să-şi fi creat ori să-şi fi mărit 
starea de insolvabilitate [art. 1562 alin. (1) teza finală C.civ.]; 
– nu poate fi atacat un act prin care debitorul a plătit pe un alt creditor al său de 
bună-credinţă (care nu avea cunoştinţă la momentul primirii plăţii că debitorul îşi 
creează sau îşi măreşte starea de insolvabilitate), deoarece, prin acest act nu s-a 
micşorat numai activul patrimonial, dar s-a stins şi o obligaţie existentă, deci s-a micşorat 
şi pasivul patrimonial; 
– nu pot fi atacate nici actele ce reprezintă un refuz de îmbogăţire (de exemplu, refuzul 
de a primi o donaţie), deoarece acţiunea revocatorie tinde să readucă în gajul general 
valori care au ieşit fraudulos din patrimoniul debitorului, iar nu să aducă valori noi; 
– se admite că nu pot fi atacate nici actele prin care debitorul contractează noi datorii, 
deoarece prin asemenea acte debitorul nu-şi micşorează activul patrimonial cu efect 
imediat, ci doar creează riscul unei eventuale insolvabilităţi când aceste datorii vor 
deveni exigibile. 

Condiţiile 
materiale 

– condiţiile materiale ce trebuie îndeplinite pentru exercitarea acţiunii revocatorii sunt 
următoarele: 

• frauda debitorului, ceea ce înseamnă că debitorul şi-a dat seama sau trebuia să îşi 
dea seama că, prin încheierea actului respectiv, şi-a creat ori şi-a mărit starea de insolva-
bilitate (indiferent că ar fi vorba de un act juridic cu titlu gratuit sau cu titlu oneros); 

• creanţa creditorului ce exercită acţiunea revocatorie să fie certă şi lichidă (având în 
vedere cerinţa referitoare la interes, rezultă că respectiva creanţă este sau devine şi 
exigibilă) (art. 1563 C.civ.); 
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 • în principiu, creanţa creditorului ce exercită acţiunea revocatorie să fie anterioară 
actului juridic atacat (dacă însă debitorul încheie un act juridic cu scopul de a frauda un 
creditor viitor, acesta din urmă va putea ataca actul respectiv);  

• în contractele cu titlu oneros sau în plata făcută în executarea unui asemenea 
contract, trebuie să existe complicitatea la fraudă a celui cu care debitorul a încheiat 
actul respectiv, în sensul că acesta a cunoscut, în momentul încheierii actului juridic 
respectiv, că debitorul devine insolvabil ori îşi măreşte starea de insolvabilitate; dacă însă 
actul juridic este cu titlu gratuit, dovedirea fraudei debitorului este suficientă, deoarece 
dobânditorul cu titlu gratuit urmăreşte să apere un câştig, iar creditorul urmăreşte să 
evite o pierdere. 

Termen de 
prescripţie 

– dacă prin lege nu se prevede altfel, acţiunea trebuie introdusă cu respectarea terme-
nului de prescripţie de 1 an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia să cu-
noască prejudiciul ce rezultă din actul atacat, excepţia prescripţiei dreptului material la 
acţiune putând fi invocată atât de către debitor, cât şi de către terţul contractant 
(art. 1564 C.civ.).  

4.3. Efectele admiterii acţiunii revocatorii 

Efectele 
admiterii 
acţiunii 
revocatorii 

– în urma admiterii acţiunii revocatorii, actul juridic va fi declarat inopozabil faţă de 
creditorul care a exercitat acţiunea revocatorie şi faţă de toţi ceilalţi creditori care, 
putând introduce acţiunea, au intervenit în cauză, nu şi faţă de alte persoane [art. 1565 
alin. (1) teza I C.civ.]; 
– actul juridic dovedit ca fiind încheiat în frauda creditorului va fi inopozabil acestuia, 
creditorul având posibilitatea să urmărească bunul la care se referă actul juridic res-
pectiv, ca şi cum bunul nu ar fi ieşit niciodată din patrimoniul debitorului său; 
– creditorii care au participat în proces vor avea dreptul de a fi plătiţi din preţul bunului 
urmărit, cu respectarea cauzelor de preferinţă existente între ei [art. 1565 alin. (1) teza 
a II-a C.civ.]; 
– actul juridic atacat va fi desfiinţat numai în limita prejudiciului suferit de către creditor, 
adică în limitele creanţei pentru a cărei realizare s-a exercitat acţiunea revocatorie; 
– terţul dobânditor poate păstra bunul, oferind creditorului o sumă de bani egală cu 
prejudiciul suferit de acesta din urmă prin încheierea actului [art. 1565 alin. (2) teza I 
C.civ.]; 
– dacă terţul nu oferă creditorului căruia i-a fost admisă acţiunea această sumă, hotă-
rârea judecătorească de admitere a acţiunii revocatorii va avea ca efect indisponibili-
zarea bunului până la încetarea executării silite a creanţei pe care s-a întemeiat acţiunea, 
dispoziţiile privitoare la publicitatea şi efectele clauzei de inalienabilitate aplicându-se în 
mod corespunzător [art. 1565 alin. (2) teza a II-a C.civ.]; 
– admiterea acţiunii revocatorii produce efecte doar între părţi (mai exact, între credi-
torul ce acţionează şi părţile actului juridic atacat), iar nu erga omnes, faţă de alte per-
soane actul juridic se consideră că nu a fost desfiinţat; 
– actul rămâne valabil şi între părţile care l-au încheiat.
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