
Fişa nr. 13 
ACCESIUNEA 

I. CONSIDERAŢII GENERALE  

Noțiune – mod de dobândire a dreptului de proprietate care constă în încorporarea materială 
a unui lucru considerat mai puţin important într-un lucru considerat mai important. 

Definiția 
legală 

– prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce se alipeşte cu 
bunul ori se încorporează în acesta, dacă legea nu prevede altfel (art. 567 C.civ.). 

Formele 
accesiunii 

1. după procedeul prin care are loc unirea sau încorporarea lucrurilor:  
a) accesiunea naturală (unirea sau încorporarea este urmarea unui eveniment 
natural – art. 569-576 C.civ.); 
b) accesiunea artificială (rezultă din fapta proprietarului ori a unei alte persoane – 
art. 577-597 C.civ.);  

2. după natura bunului principal: 
a) accesiunea mobiliară (ambele lucruri sunt mobile – art. 598-601 C.civ.); 
b) accesiunea imobiliară (lucrul principal este imobil, fără a conta că bunul accesoriu 
este imobil sau mobil – art. 569-597 C.civ.).  

II. ACCESIUNEA IMOBILIARĂ NATURALĂ 

1. Noțiune 

Noţiune – unirea a două bunuri, dintre care cel puţin bunul principal este un imobil, ca urmare 
a unui eveniment natural.  

2. Cazurile de accesiune imobiliară naturală prevăzute de Codul civil și regimul 
lor juridic 

Aluviunile – constau în adăugirile de teren la malurile apelor curgătoare, care revin proprie-
tarului fondului riveran, numai dacă ele se formează treptat (art. 569 C.civ.). 

Terenul lăsat  
de apele curgă-
toare. Terenul 
lăsat de apele 
stătătoare 

– terenul lăsat de apele curgătoare care s-au retras treptat de la ţărm va fi dobândit 
de către proprietarul fondului riveran (art. 570 C.civ.); 
– proprietarul terenului înconjurat de heleşteie, iazuri, canale şi alte asemenea ape 
stătătoare nu devine proprietarul terenurilor apărute prin scăderea temporară a 
acestor ape sub înălţimea de scurgere, după cum nici proprietarul acestor ape nu 
dobândeşte niciun drept asupra terenului acoperit ca urmare a unor revărsări 
sporadice (art. 571 C.civ.). 
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Avulsiunea – constă în smulgerea bruscă a unei porţiuni de mal din teren şi alipirea acesteia la 
terenul altui proprietar riveran, ca efect al acţiunii unei ape curgătoare, caz în care 
proprietarul terenului de la care a fost smulsă porţiunea de mal nu pierde dreptul de 
proprietate asupra părţii desprinse dacă o revendică în termen de un an de la data 
faptului (art. 572 C.civ.);  
– după expirarea termenului de un an, proprietarul fondului la care a fost alipită 
porţiunea de mal smulsă va deveni proprietar al acesteia prin accesiune, evident, cu 
excepţia situaţiei când ruperea s-a produs de la un teren proprietate publică. 

Albiile râurilor, 
insulele şi 
prundişurile. 
Insulele 
nou-formate 

– albiile râurilor aparţin proprietarilor riverani, cu excepţia acelora care, potrivit legii, 
fac obiectul proprietăţii publice [art. 573 alin. (1) C.civ.];  
– insulele şi prundişurile care nu sunt în legătură cu terenurile având malul la nivelul 
mediu al apei revin proprietarului albiei; dacă insula aparţine proprietarilor riverani şi 
trece peste jumătatea apei, fiecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra părţii 
de insulă ce se întinde spre el pornind de la jumătatea apei [art. 573 alin. (2) şi (3) 
C.civ.]; nici în ipoteza insulelor sau prundişurilor nu va opera accesiunea în cazul 
apelor care fac obiectul proprietăţii publice; 
– cât priveşte insulele nou-formate, în cazul în care o apă curgătoare, formându-şi un 
braţ nou, înconjoară terenul unui proprietar riveran, acesta rămâne proprietar asu-
pra insulei astfel create (art. 574 C.civ.); 
– albia părăsită de o apă curgătoare care şi-a format un nou curs va avea regimul 
juridic stabilit în legea specială (art. 575 C.civ.). 

Accesiunea 
naturală asupra 
animalelor 

– animalele domestice rătăcite pe terenul altuia îi revin acestuia din urmă dacă pro-
prietarul nu le revendică în termen de 30 de zile de la data declaraţiei făcute la 
primărie de către proprietarul terenului; porumbeii, iepurii, peştii şi alte asemenea 
animale care trec pe fondul altui proprietar aparţin acestuia cât timp rămân pe fond, 
cu excepţia cazului în care trecerea a fost provocată prin fraudă sau prin artificii; roiul 
de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia numai dacă pro-
prietarul roiului nu îl urmăreşte sau încetează să îl urmărească timp de două zile 
(art. 576 C.civ.); 

 art. 576 C.civ. nu se aplică în privinţa fondului cinegetic, deoarece în această 
materie există o reglementare specială, anume Legea vânătorii şi a protecţiei 
fondului cinegetic nr. 407/2006. 

3. Natura juridică a unor termene prevăzute de Codul civil 

Natura juridică 
a termenelor 
stabilite de 
art. 572 şi 
art. 576 C.civ. 

– termenul de un an stabilit de art. 572 C.civ. şi termenul de 30 de zile instituit de 
art. 576 alin. (1) C.civ. sunt, în baza art. 2547 C.civ., termene de prescripţie 
extinctivă; 
– termenul de 2 zile prevăzut de art. 576 alin. (3) C.civ. este un termen de decădere, 
deoarece nu presupune exercitarea unei acţiuni în justiţie. 
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III. ACCESIUNEA IMOBILIARĂ ARTIFICIALĂ 

1. Consideraţii generale 

Noţiune – accesiunea imobiliară artificială rezultă din fapta proprietarului ori a unei alte per-
soane (art. 568 teza a II-a C.civ.) şi, spre deosebire de cea naturală, implică, de regulă, 
şi plata unor despăgubiri către cel în detrimentul căruia operează (are loc cu titlu 
oneros). 

Condiţii 
pentru  
a opera 

1. înainte de efectuarea construcţiei, plantaţiei sau a oricărei alte lucrări asupra unui 
imobil, trebuie să nu se fi încheiat nicio convenţie între proprietarul imobilului şi pro-
prietarul materialelor sau autorul lucrării, care să aibă ca obiect situaţia juridică a 
materialelor sau a lucrării înseşi; 
2. să existe o încorporare a materialelor în imobil, deci numai atunci când materialul 
întrebuinţat pentru lucrare şi-a pierdut individualitatea sa mobiliară; dacă materialul 
nu s-a încorporat, păstrându-şi individualitatea, accesiunea nu are loc, astfel încât 
proprietarul materialului îşi va păstra dreptul său; 

 dispoziţiile legale din materia accesiunii imobiliare artificiale, în special cele 
referitoare la dreptul de opţiune al proprietarului imobilului (terenului), nu se 
aplică în cazul încetării dreptului de superficie la expirarea termenului, ipoteză în 
care sunt incidente normele speciale înscrise în art. 699 alin. (1) şi (2) C.civ. 

Caz special  
de accesiune 

– titularul dreptului de superficie ori al altui drept real asupra imobilului altuia care îi 
permite să dobândească proprietatea asupra lucrării realizate asupra acelui imobil va 
avea, în caz de accesiune, în mod corespunzător, drepturile şi obligaţiile reglementate 
pentru proprietarul imobilului, dacă nu s-a prevăzut altfel în momentul constituirii 
dreptului real [art. 596 alin. (1) C.civ.]. 

Categorii  
de lucrări 

– lucrările pot fi autonome sau adăugate, cu caracter durabil sau provizoriu [art. 578 
alin. (1) C.civ.]. 

2. Accesiunea imobiliară artificială ca prezumție de proprietate 

Prezumțiile instituite  
în favoarea proprietarului Proba contrară Situații de dovedit 

– prezumția de proprietate: 
orice lucrare este prezuma-
tă a fi făcută de proprieta-
rul imobilului, până la pro-
ba contrară. 

– constituirea unui drept de su-
perficie [art. 579 alin. (2) teza I 
C.civ.]. 

– existența unei convenții încheiate 
între proprietarul imobilului și per-
soana care a efectuat lucrarea, prin 
care i s-a recunoscut acesteia din 
urmă un drept de superficie. 

– prezumția că lucrarea a 
fost făcută de proprietar pe 
cheltuiala sa şi că este a lui 
[art. 579 alin. (1) C.civ.]. 

– proprietarul imobilului nu și-a 
intabulat dreptul de proprietate 
asupra lucrării noi [art. 579 
alin. (2) teza a II-a C.civ.]. 

– proprietarul a efectuat lucrările cu 
materialele altei persoane (va fi apli-
cabil art. 580 C.civ.); 
– o altă persoană decât proprietarul 
imobilului a efectuat lucrarea, situație 
în care se vor aplica art. 581-582 sau 
art. 583-585 C.civ. 
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Prezumțiile instituite  
în favoarea proprietarului Proba contrară Situații de dovedit 

Precizări – proprietarul care a edificat o construcție fără autorizație sau cu nerespectarea 
acesteia nu are deschisă calea unei acțiuni în constatarea dobândirii dreptului de 
proprietate asupra construcției prin accesiune, deoarece: 

a) construcțiile edificate înainte de 1 august 2001 se intabulează în baza certifi-
catului de atestare fiscală, precum şi a documentaţiei cadastrale [art. 37 alin. (2) din 
Legea nr. 7/1996, republicată]; refuzul de eliberare a certificatului de atestare fiscală 
poate fi atacat la instanța de contencios administrativ, deci acțiunea în constatare 
este inadmisibilă, întrucât partea are deschisă o altă cale pentru realizarea dreptului 
(art. 35 teza a II-a C.proc.civ.); 
b) construcțiile edificate după 1 august 2001 (fără autorizaţie de construire sau cu 
nerespectarea acesteia, precum şi cele care nu au efectuată recepţia la terminarea 
lucrărilor) nu se consideră finalizate [art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991]; aceste 
construcții nu vor putea fi înscrise în cartea funciară și, pe cale de consecință, 
proprietarul nu va putea exercita dispoziția juridică; norma de ordine publică ce 
instituie această sancțiune specifică nu ar putea fi eludată prin recunoașterea unei 
acțiuni în constatare; 

 recurs în interesul legii: în interpretarea şi aplicarea art. 492 C.civ. 1864, art. 579 
alin. (1), art. 577 alin. (2) C.civ., art. 37 alin. (5) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi art. 37 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii 
imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lipsa 
autorizaţiei de construire sau nerespectarea prevederilor acesteia, precum şi lipsa 
procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor constituie impedimente 
pentru recunoaşterea pe cale judiciară, în cadrul acţiunii în constatare, a dreptului 
de proprietate asupra unei construcţii realizate de către proprietarul terenului, cu 
materiale proprii (I.C.C.J., Completul competent să judece recursul în interesul legii, 
Decizia nr. 13/2019, www.scj.ro); 
 pentru identitate de rațiune, aceeași trebuie să fie soluția și în cazul în care s-ar 
introduce o acțiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra 
construcției prin uzucapiune, întemeiată pe dispozițiile Codului civil din 1864 
(pentru construcțiile edificate și deci posesiile începute înainte de 1 octombrie 
2011). 

3. Noţiunea de lucrări autonome şi lucrări adăugate 

Lucrări autonome Lucrări adăugate 
– construcţiile, plantaţiile 
şi orice alte lucrări cu 
caracter de sine stătător 
realizate asupra unui 
imobil [art. 578 alin. (2) 
C.civ.]. 

– nu au caracter de sine stătător și pot fi [art. 578 alin. (3) C.civ.]: 
necesare utile voluptuare 

– în lipsa 
acestora imobilul 
ar pieri ori s-ar 
deteriora. 

– sporesc valoarea 
economică a 
imobilului. 

– făcute pentru simpla 
plăcere a celui care le-a reali-
zat, fără a spori valoarea eco-
nomică a imobilului. 

– atât lucrările autonome, cât şi cele adăugate pot fi cu caracter durabil sau cu caracter provizoriu. 
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4. Realizarea lucrării de către proprietarul imobilului cu materialele altei persoane 

Situația 
premisă 

– proprietarul unui imobil realizează o lucrare cu materialele altei persoane. 

Accesiunea 
lucrărilor 
realizate cu 
materialele 
altuia 

– în temeiul accesiunii, proprietarul imobilului devine şi proprietar al construcţiei, al 
plantaţiei sau al altor lucrări efectuate asupra imobilului respectiv cu materialele altei 
persoane [art. 580 alin. (1) teza I C.civ.]; 
– dreptul de proprietate asupra lucrării se naşte în favoarea proprietarului imobilului 
din momentul începerii lucrării, pe măsura realizării ei, dacă prin lege sau act juridic 
nu se prevede altfel [art. 577 alin. (2) C.civ.]; 

 proprietarul imobilului dobândeşte în proprietate construcţiile, plantaţiile sau alte 
lucrări pe care le-a făcut asupra imobilului său cu materialele altei persoane, indife-
rent dacă a fost de bună-credinţă sau de rea-credinţă (indiferent dacă a ştiut sau nu 
că materialele cu care construieşte nu îi aparţin). 

Drepturile 
proprietarului  
materialelor 

– dreptul de a solicita contravaloarea materialelor întrebuințate [art. 580 alin. (2) C.civ.]; 
– dreptul la restituirea materialelor neîntrebuințate încă; 
– dreptul la repararea, în condițiile legii, a oricăror prejudicii cauzate; temeiul juridic 
pentru repararea prejudiciilor va fi diferit, în funcție de buna sau reaua-credință a pro-
prietarului imobilului: 

a) îmbogățirea fără justă cauză (proprietarul imobilului este de bună-credință); 
b) răspunderea civilă delictuală (proprietarul imobilului este de rea-credință). 

Incidența acce-
siunii. Situații 

– art. 580 C.civ. se aplică în următoarele situații: 
a) proprietarul imobilului a dobândit materialele cu care a efectuat lucrarea de la un 
neproprietar (fiind de rea-credință); 
b) proprietarul imobilului a dobândit materialele cu care a efectuat lucrarea cu titlu 
gratuit ori acestea fuseseră pierdute de către adevăratul proprietar sau furate de la 
acesta (fiind de bună-credință). 

Dobândirea 
dreptului de 
proprietate pe 
alt temei 
juridic decât 
accesiunea 

– dobândirea dreptului de proprietate ca efect al posesiei de bună-credință, și nu ca 
efect al accesiunii, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile de aplicare a art. 937 
alin. (1) C.civ., ceea ce înseamnă că va fi respinsă nu numai acţiunea în revendicare 
formulată de proprietarul materialelor, ci şi cererea prin care acesta solicită 
contravaloarea materialelor. 

5. Realizarea unei lucrări autonome cu caracter durabil asupra imobilului altuia 

Situația 
premisă 

– autorul lucrării nu este și proprietarul imobilului pe care se realizează lucrarea 
autonomă. 

Situația 
autorului de 
bună-credință 

Dreptul de opțiune al proprietarului imobilului 
1. de a invoca accesiunea, dobândind astfel dreptul de proprietate asupra construc-
ției, plantației ori lucrării respective [art. 581 lit. a) C.civ.]; 
– dreptul de opțiune subsecvent: dacă proprietarul imobilului preia construcția, plan-
tația ori lucrarea în temeiul accesiunii, are dreptul de a opta între: 

a) a-i plăti autorului de bună-credinţă valoarea materialelor şi a manoperei; 
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b) a-i plăti autorului de bună-credinţă sporul de valoare adus imobilului prin efec-
tuarea lucrării; 

2. de a cere instanței obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de 
circulație pe care aceasta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat [art. 581 lit. b) 
C.civ.]; 
3. dacă proprietarul imobilului nu doreşte să devină proprietar al lucrării pe temeiul 
accesiunii şi nici să îl oblige pe terţ să cumpere imobilul, deoarece vrea să rămână în 
continuare proprietar al acestuia, el ar putea recurge la art. 693 alin. (4) teza I C.civ., 
care prevede că, „în situaţia în care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate 
înscrie pe baza renunţării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în 
favoarea constructorului”, dispoziţie legală aplicabilă indiferent de buna sau de 
reaua-credinţă a autorului lucrării. 

Situația 
autorului de 
rea-credință 

Dreptul de opțiune al proprietarului imobilului 
1. de a invoca accesiunea, dobândind astfel dreptul de proprietate asupra construc-
ției, plantației ori lucrării respective [art. 582 alin. (1) lit. a) C.civ.]; 
– dreptul de opțiune subsecvent: dacă proprietarul imobilului preia construcția, plan-
tația ori lucrarea în temeiul accesiunii, are dreptul de a opta între: 

a) a-i plăti autorului de rea-credinţă jumătate din valoarea materialelor şi a mano-
perei; 
b) a-i plăti autorului de rea-credinţă jumătate din sporul de valoare adus imobilului; 

2. de a cere instanței obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul la valoarea de 
circulație pe care acesta ar fi avut-o dacă lucrarea nu s-ar fi efectuat [art. 582 alin. (1) 
lit. c) C.civ.]; 
3. dacă proprietarul imobilului nu doreşte să devină proprietar al lucrării pe temeiul 
accesiunii şi nici să îl oblige pe terţ să cumpere imobilul, deoarece vrea să rămână în 
continuare proprietar al acestuia, el ar putea recurge la art. 693 alin. (4) teza I C.civ., 
care prevede că, „în situaţia în care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate 
înscrie pe baza renunţării proprietarului terenului la dreptul de a invoca accesiunea, în 
favoarea constructorului”, dispoziţie legală aplicabilă indiferent de buna sau de 
reaua-credinţă a autorului lucrării; 
4. de a cere obligarea autorului la desființarea lucrării [art. 582 alin. (1) lit. b) C.civ.]; 
– desființarea lucrării se face: 

a) cu respectarea dispoziţiilor legale în materie; dacă este cazul, trebuie să se obţină 
în prealabil autorizaţia de desfiinţare; 
b) pe cheltuiala autorului lucrării, acesta fiind ţinut să repare orice prejudicii cauzate 
proprietarului imobilului prin realizarea lucrării, inclusiv prejudiciul pentru lipsa de 
folosinţă a imobilului. 

Autorul de rea-credinţă al lucrării 
– nu poate să opună proprietarului terenului (imobilului) pasivitatea pe care ar fi 
vădit-o pe durata realizării lucrării (art. 593 C.civ.); 
– nu este îndreptăţit să solicite obligarea proprietarului imobilului la despăgubiri 
pentru pasivitatea manifestată de acesta pe parcursul realizării lucrării. 

Noţiunile de 
bună-credinţă 
şi de 

Noțiunea de bună-credință a autorului lucrării 
– autorul lucrării este de bună-credinţă dacă se întemeiază fie pe cuprinsul cărţii 
funciare în care, la data realizării lucrării, era înscris ca proprietar al imobilului, fie pe 
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rea-credinţă a 
autorului 
lucrării 

un mod de dobândire nesupus înscrierii în cartea funciară, dacă, în ambele cazuri, nu 
rezulta din cartea funciară şi nu a cunoscut pe nicio altă cale viciul titlului său [art. 586 
alin. (1) C.civ.]; 
– prevederile de mai sus se aplică şi autorului lucrării care se întemeiază pe un drept 
de superficie sau pe orice alt drept care, potrivit legii, îi permite, realizând o lucrare 
asupra imobilului altuia, să devină proprietarul acesteia [art. 586 alin. (3) C.civ.]; 
– în principiu, buna-credinţă a autorului lucrării se apreciază în raport cu momentul la 
care a început realizarea lucrării; la acel moment autorul lucrării era înscris în cartea 
funciară ca titular al dreptului real asupra imobilului sau se întemeia pe un mod de 
dobândire a drepturilor reale imobiliare fără înscriere în cartea funciară şi nici nu 
cunoştea viciul modului său de dobândire din cauza căruia nu a operat transferul ori 
constituirea dreptului real imobiliar în favoarea sa, existând, la momentul respectiv, şi 
eventualele autorizaţii cerute de lege. 
Noțiunea de rea-credință a autorului lucrării 
– per a contrario, este de rea-credinţă cel care efectuează lucrarea, deşi ştie că imo-
bilul nu îi aparţine; 
– autorul lucrării va fi considerat de rea-credinţă în toate cazurile în care construieşte 
în lipsa sau cu nerespectarea autorizaţiilor cerute de lege [art. 586 alin. (2) C.civ.]; 
– autorul lucrării devine de rea-credință dacă, pe parcursul efectuării lucrării, nu res-
pectă autorizaţiile cerute de lege, astfel cum acestea au fost eliberate; în aceste 
cazuri, buna-credinţă a autorului lucrării nu se mai raportează doar la momentul în-
ceperii lucrării respective. 

6. Realizarea unei lucrări adăugate cu caracter durabil asupra imobilului altuia 

Situația 
premisă 

– autorul lucrării nu este și proprietarul imobilului pe care se realizează lucrarea 
adăugată. 

Lucrările 
adăugate 
necesare 

– proprietarul imobilului dobândeşte dreptul de proprietate asupra lucrării adăugate 
necesare din momentul efectuării acesteia, plătind autorului cheltuielile rezonabile 
făcute de acesta, chiar dacă imobilul nu mai există [art. 583 alin. (1) C.civ.]; 
– astfel, în cazul lucrării în lipsa căreia imobilul ar fi pierit ori s-ar fi deteriorat, indife-
rent de buna sau de reaua-credinţă a autorului, operează accesiunea de drept; pro-
prietarul imobilului devine proprietarul acestei lucrări, urmând să îl despăgubească pe 
autorul ei;  

 este posibil ca nu toate cheltuielile făcute de autor să fie acoperite, ci instanţa ar 
putea să aprecieze că numai o parte din aceste cheltuieli sunt rezonabile; 
 în ipoteza în care imobilul a pierit datorită cauzei în vederea căreia au fost 
efectuate lucrările, înseamnă că lucrările nu şi-au atins scopul, deci ele nu mai pot fi 
considerate necesare; 

– în cazul în care lucrarea a fost efectuată cu rea-credinţă, din suma datorată de pro-
prietarul imobilului se va putea deduce valoarea fructelor imobilului, diminuată cu 
costurile necesare obţinerii acestora [art. 583 alin. (2) C.civ.]; 

 autorul de bună-credinţă a dobândit în proprietate fructele imobilului pe care le-a 
cules, având în vedere că acesta, prin ipoteză, a fost şi posesor, întrucât a realizat 
lucrarea întemeindu-se pe un mod de dobândire a proprietăţii asupra imobilului. 
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Lucrările 
adăugate utile 

– pentru lucrarea adăugată care, fără a avea caracterul de lucrare necesară, sporește 
valoarea economică a imobilului, art. 584 C.civ. distinge după cum autorul este de 
bună sau de rea-credință, astfel: 
1. autorul de bună-credință 
– în cazul în care autorul lucrării utile este de bună-credinţă, proprietarul imobilului 
devine proprietarul lucrării din momentul efectuării acesteia, cu plata, la alegerea sa: 

a) a valorii materialelor şi a manoperei; sau 
b) a sporului de valoare adus imobilului [art. 584 alin. (1) C.civ.]; 

2. autorul de rea-credință 
– în cazul în care autorul lucrării utile este de rea-credinţă, proprietarul imobilului are 
dreptul: 

a) să devină proprietarul lucrării, în funcţie de regimul acesteia, cu sau fără înscriere 
în cartea funciară, după caz, plătind, la alegerea sa, autorului lucrării fie jumătate din 
valoarea materialelor şi a manoperei, fie jumătate din sporul de valoare adus imo-
bilului; sau 
b) să ceară obligarea autorului lucrării la desfiinţarea acesteia, cu repunerea imo-
bilului în situaţia anterioară şi plata de daune-interese [art. 584 alin. (2) C.civ.]; 

3. atât pentru situaţia autorului de bună-credinţă, cât şi a celui de rea-credinţă, dacă 
valoarea lucrării este considerabilă, proprietarul imobilului poate cere obligarea auto-
rului să îl cumpere la valoarea de circulaţie pe care imobilul ar fi avut-o dacă lucrarea 
nu s-ar fi efectuat [art. 584 alin. (3) C.civ.]. 

Lucrările 
adăugate 
voluptuare 

– pentru lucrarea care a fost făcută pentru simpla plăcere a celui ce a realizat-o, fără a 
spori valoarea economică a imobilului, deosebim după cum autorul lucrării a fost de 
bună sau de rea-credinţă (art. 585 C.civ.): 
1. autorul de bună-credinţă 
– proprietarul imobilului are dreptul să devină proprietarul lucrării, fără înscriere în 
cartea funciară şi fără nicio obligaţie către autorul lucrării; 
– autorul de bună-credinţă al lucrării poate să o ridice, însă, înainte de restituirea 
imobilului către proprietar, cu condiţia de a readuce imobilul în situaţia anterioară; 
2. autorul de rea-credinţă 
– proprietarul imobilului are dreptul: 

a) să devină proprietarul lucrării, fără înscriere în cartea funciară şi fără nicio obli-
gaţie către autorul lucrării; 
b) să ceară obligarea autorului de rea-credinţă al lucrării la desfiinţarea acesteia, cu 
readucerea imobilului în situaţia anterioară şi plata de daune-interese. 

7. Lucrările realizate parțial asupra imobilului autorului 

Situația 
premisă 

– realizarea unei lucrări cu caracter durabil, parțial asupra imobilului autorului și 
parțial asupra imobilului proprietarului vecin. 

Autor de 
bună-credință 

– în cazul lucrării cu caracter durabil realizate cu bună-credinţă parţial asupra imo-
bilului autorului şi parţial pe terenul proprietarului vecin, acesta din urmă poate cere 
înscrierea într-o nouă carte funciară a unui drept de coproprietate al vecinilor asupra 
imobilului rezultat, incluzând terenul aferent, în raport cu valoarea contribuţiei fiecă-
ruia [art. 587 alin. (1) C.civ.]. 
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Autor de 
rea-credință 

– dacă lucrarea a fost realizată cu rea-credinţă, proprietarul terenului vecin poate 
opta între a cere:  

a) ridicarea lucrării de pe teren, cu obligarea autorului acesteia la plata de daune-in-
terese, dacă este cazul; 
b) înscrierea în cartea funciară a unui drept de coproprietate al vecinilor; la stabilirea 
cotelor-părţi se va ţine seama de valoarea terenului proprietarului vecin şi de 
jumătate din valoarea contribuției autorului lucrării [art. 587 alin. (2) C.civ.]. 

Neînțelegerea 
părților 

– în caz de neînţelegere între părţi, instanţa de judecată va stabili valoarea contri-
buţiei fiecăreia la imobilul rezultat, respectiv a cotelor-părţi din dreptul de proprietate 
[art. 587 alin. (3) C.civ.]. 

8. Lucrările provizorii 

Situația 
premisă 

– realizarea unor lucrări ce au caracter provizoriu asupra unui imobil ce aparține altei 
persoane. 

Regim juridic  – prin acordul părţilor se poate stabili situaţia juridică a lucrării provizorii; 
 exemplu: proprietarul imobilului să reţină lucrarea în schimbul plăţii unei sume de 
bani către autorul acesteia; 

– în lipsa unei asemenea înţelegeri, autorul lucrării provizorii, indiferent că este de 
bună sau de rea-credinţă, va fi obligat să o desfiinţeze, cu respectarea dispoziţiilor 
legale în materie; 
– mai mult, autorul de rea-credinţă este ţinut să plătească despăgubiri pentru preju-
diciile cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosinţă (art. 588 C.civ.). 

9. Realizarea unei lucrări asupra imobilului altuia cu materialele unui terţ  

Situația 
premisă 

– realizarea unei lucrări asupra imobilului ce aparține altei persoane cu materialele 
unui terț. 

Regim juridic – dacă nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru dobândirea bunurilor mobile prin 
posesia de bună-credinţă, cel care realizează o lucrare asupra imobilului altuia folo-
sind materialele unui terţ este obligat la plata contravalorii materialelor, precum şi la 
repararea, în condiţiile legii, a oricăror alte prejudicii cauzate (art. 594 C.civ.); 

 art. 594 C.civ. reglementează numai raporturile juridice dintre autorul lucrării şi 
proprietarul materialelor;  
 pentru raporturile juridice dintre autorul lucrării şi proprietarul imobilului asupra 
căruia aceasta a fost realizată, urmează a se aplica dispoziţiile legale corespunză-
toare, după cum lucrarea este durabilă sau provizorie, autonomă sau adăugată, 
realizată integral sau parţial asupra imobilului altuia, precum şi în funcţie de buna 
sau reaua-credinţă a autorului lucrării. 
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10. Aspecte care privesc atât pe autorul de bună-credinţă, cât şi pe autorul de 
rea-credinţă 

Noțiunea de 
autor al lucrării 
efectuate 
asupra 
imobilului altei 
persoane 

– prin autor al lucrării vom înţelege: 
a) în primul rând, persoana care exercită stăpânirea terenului sub nume de pro-
prietar, fără însă a fi adevăratul proprietar, deci posesorul de fapt; 
b) în al doilea rând, este considerat autor al lucrării autonome cu caracter durabil şi 
titularul unui drept real asupra imobilului altuia care nu îi permite să dobândească 
proprietatea asupra lucrării realizate asupra acelui imobil, căruia îi sunt aplicabile 
dispoziţiile legale referitoare la autorul de rea-credinţă [art. 596 alin. (2) C.civ.]; 

 însă, pentru lucrările adăugate efectuate de titularul unui drept real asupra imo-
bilului altuia care nu îi permite să dobândească proprietatea lucrării realizate 
asupra acelui imobil se aplică, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 716 C.civ. din 
materia uzufructului, în lipsa unei prevederi contrare [art. 596 alin. (3) C.civ.];  

– noţiunea de autor al lucrării acoperă şi situaţia detentorului, acesta urmând a fi con-
siderat autor de rea-credinţă (art. 597 C.civ.), afară de cazul când, în convenţia prin 
care s-a transmis detenţia, părţile au stipulat clauze cu privire la eventualele lucrări 
efectuate de detentor; detentorului nu îi sunt aplicabile dispoziţiile legale din materia 
accesiunii nici atunci când, prin norme speciale, s-ar dispune altfel; 

 exemplu: din art. 1823 alin. (1) şi (2) C.civ. rezultă că, în cazul în care locatarul a 
efectuat lucrările fără acordul prealabil al locatorului, acesta din urmă are dreptul 
de a păstra lucrările adăugate şi autonome efectuate asupra bunului pe durata 
locaţiunii şi nu poate fi obligat la despăgubiri ori poate alege să ceară locatarului 
aducerea bunului în starea iniţială, precum şi plata de despăgubiri pentru orice 
pagubă ar fi cauzată bunului de către locatar; 

– dispoziţiile legale în materie se aplică şi în cazul celui care, la data la care a edificat 
construcţia, plantaţia sau o altă lucrare, era proprietar al imobilului, însă ulterior a 
pierdut retroactiv dreptul de proprietate; 

 exemple: proprietarul sub condiţie rezolutorie al unui imobil, care, după ce a 
efectuat lucrarea, pierde imobilul prin îndeplinirea condiţiei; donatarul care pierde 
dreptul său de proprietate asupra imobilului în urma revocării donaţiei pentru 
ingratitudine sau pentru neexecutarea fără justificare a sarcinii la care s-a obligat; 
dobânditorul unui imobil printr-un act juridic care, după ce a fost realizată lucrarea, 
este desfiinţat ca urmare a admiterii unei acţiuni în anulare sau în rezoluţiune; 
dobânditorul unui imobil ipotecat, care pierde imobilul ca efect al urmăririi silite 
etc. (cu excepţia situaţiei când părţile au prevăzut altfel în convenţia prin care s-a 
transmis dreptul de proprietate asupra imobilului, drept care ulterior a fost desfi-
inţat, precum şi a situaţiei în care ar exista o dispoziţie legală expresă, cum este 
cazul art. 1154 C.civ. în materia raportului donaţiilor). 

Momentul la 
care se naşte 
dreptul de 
proprietate 
asupra lucrării 
în favoarea 

– acesta este stabilit expres de Codul civil numai pentru ipoteza lucrărilor realizate de 
către proprietarul imobilului cu materialele sale ori ale altei persoane [art. 577 
alin. (2) C.civ.] şi pentru ipoteza lucrărilor adăugate cu caracter durabil necesare 
[art. 583 alin. (1) C.civ.] şi utile [art. 584 alin. (1) C.civ.]; 
– în schimb, dreptul de proprietate cu privire la lucrarea autonomă cu caracter durabil 
se dobândeşte de către proprietarul imobilului din momentul înscrierii în cartea 
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proprietarului 
imobilului 

funciară [astfel cum rezultă din interpretarea sistematică a art. 557 alin. (1) şi (4), 
art. 581 lit. a), art. 582 alin. (1) lit. a), art. 589, art. 590 alin. (1), art. 885 alin. (1) şi 
art. 887 alin. (1) C.civ., ultimul interpretat per a contrario]. 

Înscrierea 
dreptului de 
proprietate în 
cartea funciară 

– art. 589 C.civ. prevede că, „ori de câte ori dobândirea dreptului de proprietate, 
exclusivă sau pe cote-părţi, este condiţionată (…) de înscrierea în cartea funciară, 
înscrierea se face în temeiul convenţiei părţilor, încheiată în formă autentică, sau, 
după caz, al hotărârii judecătoreşti”; 
– întrucât proprietarul imobilului nu devine proprietar al lucrării autonome cu 
caracter durabil din momentul realizării acesteia, art. 590 C.civ. recunoaşte autorului, 
indiferent că acesta este de bună sau de rea-credinţă, dreptul de a-şi ridica materia-
lele până la data încheierii convenţiei sau a introducerii acţiunii privind înscrierea în 
cartea funciară a lucrării, iar, dacă este cazul, la cererea proprietarului imobilului, 
autorul de rea-credinţă va putea fi obligat la plata de daune-interese; 
– în măsura în care se admite că dreptul de proprietate asupra lucrării autonome cu 
caracter durabil se naşte în favoarea proprietarului imobilului de la data înscrierii în 
cartea funciară (invocării accesiunii), ar trebui să se recunoască autorului lucrării un 
drept de proprietate rezolubilă asupra lucrării respective până la momentul la care 
proprietarul imobilului îşi exercită dreptul de opţiune prevăzut de lege, cu urmă-
toarele consecințe: 

a) dreptul de proprietate al autorului se va desfiinţa dacă proprietarul imobilului va 
prelua lucrarea pe temeiul accesiunii ori, după caz, va cere desfiinţarea acesteia; 
b) dreptul de proprietate al autorului se va consolida dacă proprietarul imobilului va 
solicita obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul (sau intervine uzucapiunea). 

Opțiunile 
recunoscute de 
lege în 
favoarea 
proprietarului 
imobilului 

– autorul lucrării nu îl poate chema în judecată pe proprietarul imobilului, solicitând 
instanţei să îl oblige să aleagă una dintre opţiunile pe care i le recunoaşte legea, 
deoarece dispoziţiile legale în materie nu au fost edictate în favoarea autorului, ci a 
proprietarului imobilului, căruia i se lasă posibilitatea să aleagă momentul la care:  

a) fie va invoca accesiunea şi îl va despăgubi pe autor, aşa încât, în acel moment, 
despăgubirea să fie cât mai mică; 
b) fie va cere obligarea autorului lucrării să cumpere imobilul, aşa încât valoarea de 
circulaţie a acestuia să fie cât mai mare. 

Regulile 
privind 
exercitarea 
dreptului 
autorului 
lucrării privind 
plata 
indemnizației  

– din redactarea art. 591 alin. (1) C.civ., potrivit căruia „prescripţia dreptului la acţiune 
al autorului lucrării privind plata indemnizaţiei nu curge cât timp el este lăsat de 
proprietar să deţină imobilul”, rezultă următoarele: 

a) numai din momentul preluării lucrării de către proprietarul imobilului, pe temeiul 
accesiunii imobiliare artificiale, autorul îşi poate valorifica dreptul de a fi despăgubit 
printr-o acţiune în realizare, supusă prescripţiei extinctive în termenul general de 
trei ani, care începe să curgă de la data la care proprietarul imobilului a preluat 
lucrarea, invocând accesiunea; 
b) autorul lucrării, pentru a obţine indemnizaţia la care este îndreptăţit potrivit legii 
în ipoteza în care proprietarul imobilului preia lucrarea pe temeiul accesiunii, 
trebuie să solicite instanţei obligarea proprietarului la plata despăgubirilor (princi-
piul disponibilităţii), evident, dacă părţile nu se înţeleg; 
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c) autorul lucrării poate formula fie o cerere reconvenţională în procesul în care 
proprietarul imobilului îşi exercită dreptul de opţiune în sensul preluării lucrării, 
fie o cerere principală în despăgubire după ce proprietarul imobilului a preluat 
construcţia; 
d) în ambele cazuri, cererea prezintă unele particularităţi faţă de o cerere în despă-
gubire de drept comun, anume că, în cerere, autorul lucrării nu va menţiona şi cuan-
tumul despăgubirilor, ci, după introducerea acesteia, instanţa îi va cere proprie-
tarului imobilului să aleagă modalitatea de despăgubire, alegere care poate fi făcută 
şi după depunerea raportului de expertiză, ceea ce înseamnă că, la fixarea obiecti-
velor expertizei, se va cere expertului să stabilească valoarea indemnizării pentru 
toate modalităţile de despăgubire incidente speţei respective; 

– dreptul de opţiune al proprietarului imobilului este un drept potestativ şi, deci, im-
prescriptibil extinctiv, însă el nu va mai putea fi exercitat dacă autorul lucrării dobân-
deşte dreptul de proprietate prin uzucapiune; 
– pentru suma pe care proprietarul imobilului o datorează cu titlu de despăgubire 
autorului de bună-credinţă, astfel cum această sumă a fost stabilită prin convenţia 
părţilor sau, după caz, prin hotărâre judecătorească, autorul de bună-credinţă benefi-
ciază de un drept de ipotecă legală asupra imobilului, drept care poate fi înscris în 
cartea funciară la cererea autorului [art. 591 alin. (2) C.civ.];  

 per a contrario, autorul de rea-credinţă nu se bucură de o asemenea garanţie 
reală; 
 în baza art. 2496 alin. (2) C.civ., autorul de rea-credinţă nu ar putea invoca nici 
dreptul de retenţie asupra imobilului până la plata indemnizaţiei pe care i-o 
datorează proprietarul imobilului; 

– până la momentul invocării accesiunii de către proprietarul imobilului, autorul 
lucrării realizate asupra imobilului respectiv are deschisă numai calea unei acţiuni în 
constatare: 

a) fie a calităţii sale de autor de bună sau de rea-credinţă, fără însă a se putea stabili 
şi întinderea drepturilor ce decurg din această calitate;  
b) fie a dreptului său de proprietate rezolubilă asupra lucrării (dacă este cazul, doar 
dacă a realizat construcția cu autorizație). 

Reguli privind 
obligarea 
autorului 
lucrării la 
cumpărarea 
imobilului  

– dacă proprietarul imobilului nu doreşte să devină proprietar al lucrării, ci optează 
pentru cumpărarea imobilului de către autorul lucrării, iar părţile se înţeleg, atunci vor 
încheia, în formă autentică, un contract de vânzare a imobilului respectiv;  
– în schimb, dacă părţile nu se înţeleg, proprietarul imobilului îl poate chema în 
judecată pe autorul lucrării, solicitând instanţei judecătoreşti stabilirea preţului şi 
pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare a imobilului 
[art. 592 alin. (1) C.civ.]; 
– proprietarul iniţial al imobilului are un drept de ipotecă legală asupra acestuia pentru 
plata preţului de către autorul lucrării [art. 592 alin. (2) C.civ.], dispoziţie care se aplică 
atât în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra imobilului s-a făcut prin 
convenţie, cât şi în cazul în care acest transfer a fost efectul unei hotărâri judecătoreşti. 

Stabilirea in-
demnizaţiei sau 
a despăgubirii 

– ori de câte ori instanţa este învestită să stabilească întinderea indemnizaţiei sau a 
despăgubirii, ea va ţine seama de valoarea de circulaţie a bunului calculată la data 
hotărârii judecătoreşti (art. 595 C.civ.). 
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IV. ACCESIUNEA MOBILIARĂ 

1. Noțiune 

Noţiune – confecţionarea sau producerea unui bun mobil de către o persoană cu materialele 
unei alte persoane sau unirea a două bunuri mobile ce aparţin unor proprietari diferiţi. 

2. Confecţionarea bunului mobil cu materialele altei persoane 

Situație 
premisă 

– o persoană confecţionează un bun mobil cu materialele altei persoane, fără să 
existe o convenţie între acestea, care să aibă ca obiect situaţia juridică a bunului 
respectiv. 

Dobândirea 
proprietății 
asupra bunului 
mobil 

– bunul mobil produs cu materialele altuia va deveni proprietatea celui care l-a 
confecţionat sau, după caz, a proprietarului materialelor, în funcţie de raportul dintre 
valoarea manoperei şi valoarea materialelor, determinat la data confecţionării 
bunului [art. 598 alin. (1) C.civ.]. 

Stabilirea 
despăgubirilor 

– proprietarul bunului datorează despăgubiri egale cu valoarea manoperei sau, după 
caz, cu valoarea materialelor [art. 598 alin. (2) C.civ.]; 
– dacă valoarea materialelor este egală cu valoarea manoperei sau există o diferenţă 
nesemnificativă, atunci cel care a confecţionat bunul şi cel care a fost proprietarul 
materialelor utilizate vor dobândi un drept de proprietate comună pe cote-părţi 
obişnuită (art. 599 C.civ.). 

3. Unirea a două bunuri mobile 

Reguli privind 
separarea 
bunurilor 
mobile unite 

– în cazul în care se unesc două bunuri mobile având proprietari diferiţi, fiecare poate 
pretinde separarea bunurilor dacă prin aceasta celălalt proprietar nu ar suferi un 
prejudiciu mai mare de o zecime din valoarea bunului său (art. 600 C.civ.); 
– dacă bunurile mobile care s-au unit formau obiectul mai multor ipoteci, separarea 
bunurilor poate fi pretinsă, în aceleaşi condiţii, şi de către titularul oricăreia dintre 
ipoteci (art. 159 din Legea nr. 71/2011); 
– pentru ipoteza în care există o imposibilitate de separare a bunurilor unite, sunt 
aplicabile, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 598 şi art. 599 C.civ. (art. 601 C.civ.), 
ținându-se cont de valoarea celor două bunuri înainte de unire, deci bunul rezultat: 

a) va aparţine proprietarului bunului inițial cu o valoare semnificativ mai mare; 
b) va aparţine în proprietate comună pe cote-părţi obişnuită celor doi proprietari 
iniţiali, dacă cele două bunuri inițiale au fost de valori între care nu există „o 
diferenţă semnificativă”; 

– ipoteca mobiliară se extinde asupra bunului creat prin contopirea sau unirea bunului 
grevat cu alte bunuri, aşa încât cel care dobândeşte prin accesiune bunul astfel creat 
este ţinut de ipotecă [art. 2355 alin. (2) C.civ.]. 




