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Capitolul I 

GENERALIT I PRIVITOARE LA OBLIGA II 
ÎN SISTEMUL DE DREPT CIVIL 

1. Defini ia obliga iilor i structura raportului juridic de obliga ie 

Din punct de vedere fonetic, no iunea de obliga ie relev  diferite sensuri, în func ie de 
contextul în care este utilizat . În limbaj curent, aceasta desemneaz  într-o manier  general , 
toate îndatoririle la care cet enii sunt inu i în virtutea unor reguli diverse. De aceea, putem 
aminti despre: obliga ii morale, obliga ii religioase, obliga ii fiscale, obliga ii profesionale 
etc. 

Din punct de vedere juridic, singurele îndatoriri ale unui subiect de drept, sunt acelea 
care rezulta din reguli de drept incidente unui raport juridic, altfel spus, acelea care sunt 
urmate de o sanc iune juridic , implicând la nevoie interven ia statului sau for a coercitiv  a 
acestuia pentru a fi respectate. 

De asemenea, din punct de vedere juridic, putem distinge în func ie de natura normelor 
de drept incidente asupra raportului juridic respectiv, între: obliga ii de drept public (în 
materie penal  sau administrativ ) i obliga ii de drept privat (în materie civil , a dreptului 
muncii i a asigur rilor sociale etc.). 

Obliga iile1, reprezint  o parte esen ial  a dreptului civil românesc, care se pot identifica 
pe dou  planuri esen iale: 

a) din punctul de vedere al vie ii practice, obliga iile rezult  din acte ori din evenimente 
frecvente cum ar fi: contractele civile, cele dintre profesioni ti, de munc  i asigur ri sociale, 
fapte produc toare de prejudicii altor persoane etc.; 

b) din punct de vedere teoretic, obliga iile sunt fundamentate pe principii esen iale, 
aplicabile în toate domeniile dreptului privat. 

Noul2 Cod civil, stabile te sediul materiei în Cartea V, „Despre obliga ii” (art. 1.164-
1.649). Aceast  carte, structurata în 11 titluri, este cea mai vast  a codului, cuprinzând 
                                                 

1 Pentru mai multe am nunte referitoare la obliga iile civile, a se vedea: M.B. Cantacuzino, Elementele 
dreptului civil, Ed. Cartea Româneasc , Bucure ti, 1921, pp. 403-667; C. St tescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria 
general  a obliga iilor, ed. a IX-a, revizuit  i ad ugit , Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2008; L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, 
Tratat elementar de drept civil. Obliga iile, Ed. Universul Juridic, Bucure ti 2012; L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Curs 
de drept civil. Obliga iile, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2015; M. Nicolae, Unificarea dreptului obliga iilor 
civile i comerciale, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2015; Fr. Terre, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les 
obligations, Ed. Dalloz, Paris, 2005; A. Benabent, Droit des obligations, 14  edition, Ed. LGDJ, Paris, 2014;  
Fr. Terre, Ph. Simler, Yv. Lequette, F. Chenede, Droit civil. Les Obligations, Dalloz, Paris, 2018.  

2 A fost adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat  în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505, din 
01 octombrie 2011 i a fost pus în aplicare prin Legea nr. 71/2011, publicat  în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.409, din 10 iunie 2011. Ultima modificare a Legii nr. 287/2009 privind Noul Cod civil a avut loc prin 
Legea nr. 138/15 octombrie 2014, publicat  în M. Of. nr. 753/16.10.2014. Brevitatis causa va fi denumit NCC. 
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regulile fundamentale ale materiei obliga iilor1: izvoare, modalit i i tipuri de obliga ii, 
executarea, transmisiunea, transformarea etc.  

Înainte de a prezenta defini ia obliga iilor civile i structura raportului juridic de obliga ie, 
consider m deosebit de util sa re inem faptul c , în materia dreptului privat, obliga ia se afl  
în strâns  leg tur  cu subiectele de drept ale unui raport juridic determinat, subiecte care 
pot fi numai persoane, fizice sau juridice, dar i cu normele de drept incidente acelui raport 
juridic, care pot fi numai norme de drept privat. Aceste persoane sunt denumite în mod 
generic, creditor (cel care întotdeauna va pretinde ceva i care va fi întotdeauna subiectul 
activ al raportului juridic de obliga ie) i debitor (cel care va fi obligat s  dea, s  fac  sau s  
nu fac  ceva i care va fi întotdeauna subiectul pasiv al raportului juridic de obliga ie). Mai 
mult decât atât, raportul juridic de obliga ie stabile te între subiectele sale o leg tur  de 
natur  patrimonial  (vinculum corporis), deoarece creditorul, în toate cazurile, va fi titularul 

unui drept de crean  (care se va înscrie în activul s u patrimonial), iar debitorul titularul 

unei obliga ii (care va fi înscris  în pasivul s u patrimonial). 
În aceste condi ii, putem defini obliga ia ca fiind: acel raport juridic civil, prin 

intermediul c ruia o persoan , denumit  creditor, poate cere unei alte persoane, denumit  
debitor, s  dea, s  fac  sau s  nu fac  ceva, chiar cu concursul for ei coercitive a statului, 
în caz de refuz al celui din urm . 

Din con inutul defini iei, putem re ine cu u urin  faptul c  obliga ia, reprezint  un 
raport juridic c zut sub inciden a unor norme de drept privat. Cu toate acestea, raportul 
juridic de obliga ie, nu con ine elemente aparte ci, p streaz  structura comun  a oric rui 
raport juridic i anume: subiecte, con inut, obiect i sanc iune.  

A adar, structura raportului juridic de obliga ie este compus  din: 
 

A) Subiectele raportului juridic de obliga ie, ceea ce înseamn  c  obliga ia civil  va 
presupune întotdeauna o leg tur  de drept între dou  sau mai multe persoane. De asemenea, 
aceste subiecte vor fi determinate în con inutul raportului juridic de obliga ie i pot fi 
reprezentate, atât din persoane fizice, persoane juridice, iar în unele situa ii în care intr  în 
raporturi juridice de drept civil, chiar i de c tre stat sau de anumite institu ii publice. 

A a cum am mai amintit, subiectul activ al raportului juridic de obliga ie poart  denu-
mirea de creditor, iar cel pasiv de debitor. Ca regul  general , creditorul va fi titularul 

unui drept de crean , iar debitorul, titularul obliga iei, motiv pentru care, primul va 
pretinde o anumit  presta ie celui de-al doilea, iar cel de-al doilea va fi obligat în virtutea 
acestei presta ii, s  dea, s  fac  sau s  nu fac  ceva (de exemplu, împrumut torul va fi 
creditorul împrumutatului, iar acesta din urm , va deveni debitorul primului; comodantul 
va fi creditorul comodatarului, iar acesta din urm , va fi debitorul primului, locatorul va fi 
creditorul locatarului, iar acesta din urm , va fi debitorul primului, .a.m.d.). Îns , datorit  
complexit ii unor raporturi juridice, cu titlu excep ional putem întâlni subiecte ale unui 
raport juridic de obliga ie, care pot avea o dubl  calitate, atât de creditor, cât i de debitor 

                                                 
1 A se vedea, M. Gabriel, Considera ii privind reglementarea materiei obliga iilor în noul Cod civil, 

volumul Conferin ei „Reforma statal  prin prisma noilor coduri juridice”, Constan a, 3-4 aprilie 2014, ISBN, 
978-606-673-543-8, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2015, pp. 49-55. 
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(de exemplu, în cazul încheierii unui contract de vânzare, vânz torul, este nu numai creditor 

al pre ului, ci i debitor al obliga iei de transmitere a propriet ii asupra bunului ce face 
obiectul vânz rii, iar cump r torul, nu poate fi numai creditor în ceea ce prive te dreptul 

de a primi transferul propriet ii asupra bunului supus vânz rii, ci i debitor al pre ului 

cuvenit vânz torului). 
 

B) Con inutul raportului juridic de obliga ie, este format din drepturile i obliga iile 
subiectelor raportului respectiv. Cu privire la con inutul raportului juridic de obliga ie, 
prevederile art. 1.164 NCC, scot în eviden  faptul c : „Obliga ia este o leg tur  de drept 
în virtutea c reia debitorul este inut s  procure o presta ie creditorului, iar acesta are dreptul 
s  ob in  presta ia datorat ”. În cazul nostru, creditorul va avea recunoscut un drept 
patrimonial, raportat la dreptul de crean  îns , la acest drept am mai putea ad uga i 
dreptul de a solicita for a coercitiv  a statului, în cazul în care debitorul s u refuz  s  
îndeplineasc  presta ia (obliga ia) corelativ  acelui drept (cu excep ia vânz rii unui bun 
mobil ipotecat). Acest ultim drept, ar putea fi considerat i o obliga ie în sarcina credito-
rului, deoarece, în cazul în care debitorul refuz  s - i îndeplineasc  obliga ia, numai organele 
coercitive ale statului îl pot constrânge s  execute presta ia i, nu el în putere proprie. În cazul 
în care creditorul ar ignora organele coercitive ale statului i, în putere proprie ar încerca s  
determine debitorul s - i îndeplineasc  obliga ia, atunci am fi în prezen a unui tip de justi ie 
privat , iar acest fenomen nu poate fi admis într-un stat de drept.  

 

C) Obiectul raportului juridic de obliga ie, este limitat la conduita subiectelor. În acest 
sens, putem aminti despre ac iunea debitorului de a da (de exemplu, obliga ia vânz torului 
de a transmite cump r torului dreptul de proprietate asupra bunului vândut) sau a face (de 
exemplu, obliga ia locatorului de a pune la dispozi ia locatarului, bunul închiriat), ori la 
inac iunea acestuia de a nu face ceva (de exemplu, un proprietar al unui teren, se oblig  în 
fa a vecinului s u s  nu edifice o construc ie care i-ar afecta exercitarea normal  a pro-
priet ii acestuia din urm ). De aceea, obiectul raportului juridic de obliga ie are un caracter 
patrimonial i ilustreaz  o parte pasiv , format  din presta ia sau obliga ia debitorului i una 
activ , reprezentat  de c tre dreptul de crean  recunoscut creditorului. În aceste condi ii, 
obiectul raportului juridic de obliga ie va avea o valoare economic  i ar putea fi transmis 
pe calea succesiunii. 

 

D) Sanc iunea raportului juridic de obliga ie, poate interveni în momentul în care 
debitorul, nu execut  în mod spontan obliga ia care-i incumb . Cu alte cuvinte, sanc iunea 
poate fi incident  din momentul în care obliga ia devine exigibil , iar debitorul, în principiu, 
refuz  îndeplinirea ei. Am spus în principiu, deoarece sunt cazuri în care creditorul poate 
refuza sau nu poate s  primeasc  ceea ce este dator debitorul. De aceea, în sistemul nostru 
de drept putem identifica sanc iuni care pot agrava situa ia debitorului (a) sau sanc iuni 
care pot atenua situa ia acestuia (b). În general, dac  debitorul nu va executa obliga ia 
care-i revine în mod spontan de la data exigibilit ii acesteia, indiferent de tipul sanc iunii, 
aceasta va produce costuri suplimentare în patrimoniul debitorului, cu excep ia cazurilor în 
care creditorul va refuza sau nu va putea primi ceea ce este dator debitorul.  
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a) Sanc iuni care pot agrava situa ia debitorului: 
• punerea în întârziere a debitorului. Aceast  procedur , reglementat  de art. 1.521-

1.523 NCC, reprezint  ac iunea creditorului prin care îi poate pretinde debitorului, într-un 
termen ferm s  execute ceea ce este dator. Punerea în întârziere a debitorului poate fi f cut  
printr-o notificare prin intermediul executorului judec toresc sau prin cererea de chemare în 
judecat . În cazul în care debitorul va refuza executarea obliga iei sale, creditorul va fi 
îndrept it s  cear  debitorului plata de daune-interese compensatorii sau daune-interese 
moratorii i de asemenea, din acel moment, debitorul va r spunde de orice pierdere cauzat  
de un caz fortuit; 

• daunele-interese moratorii. Sunt desp gubiri în bani ce reprezint  echivalentul 
prejudiciului cauzat creditorului prin întârzierea execut rii obliga iei asumate contractual de 
debitor (de exemplu, dobânda legal ). Acestea pot fi cumulate cu executarea în natur ; 

• daunele-interese compensatorii. Sunt desp gubiri în bani a c ror plat  incumb  
debitorului pentru repararea prejudiciului creditorului, ca urmare a neexecut rii (totale sau 
par iale), ori a execut rii defectuoase a obliga iei asumate de debitor (de exemplu, desp -
gubirile acordate în cazul unui contract de transport maritim sau aerian). Daunele-interese 
compensatorii nu pot fi cumulate cu executarea în natur  a obliga iei, deoarece, ele o 
înlocuiesc pe aceasta. În schimb, ele pot fi cumulate cu daunele-interese moratorii, acestea 
din urm  neînlocuind executarea în natur . Astfel în caz de neexecutare par ial , debitorul 
va datora daune-interese compensatorii numai pentru partea neexecutat  din datoria sa; 

• penalit ile de întârziere. Reprezint  sume de bani pe care debitorul este obligat prin 
încheierea definitiv  a instan ei competente, s  le pl teasc  creditorului pân  la executarea 
unei obliga ii de a face sau de a nu face. În actualul sistem de drept din România, aplicarea 
penalit ilor de întârziere este reglementat  prin dispozi iile art. 905 NCPC1, care stabilesc 
în favoarea creditorului o penalitate de la 100 lei la 1.000 lei, stabilit  pe zi de întârziere, 
pân  la executarea unei obliga ii prev zute în titlul executoriu, atunci când obliga ia nu este 
evaluabil  în bani i între 0,1% i 1% pe zi de întârziere, procentaj calculat din valoarea 
obiectului obliga iei, când obliga ia are un obiect evaluabil în bani. De asemenea, este util 
s  re inem faptul c  în actualul sistem procesual civil, potrivit art. 906 NCPC, se interzice 
aplicarea daunelor-cominatorii2 pentru executarea unor obliga ii de a face sau de a nu face; 

                                                 
1 A fost adoptat prin Legea nr. 134/2010, publicat  în M. Of. nr. 485 din 15 iulie 2010 i republicat în temeiul 

art. 80 din Legea de punere în aplicare nr. 76/2012, publicat  în M. Of. nr. 365 din 30 mai 2012. Ultima modificare a 
Legii nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedur  civil , a avut loc prin Legea nr. 138/15 octombrie 2014, publicat  
în M. Of. nr. 753/16.10.2014. Noul Cod de procedur  civil  a fost republicat în M. Of. nr. 545 din 3 august 2012 i 
va fi denumit în continuare breviatis causa, NCPC. A intrat în vigoare prin dispozi iile O.U.G. nr. 4/2013 privind 
modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedur  civil , 
precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative conexe, publicat  în M. Of. nr. 68 din 31 ianuarie 
2013.  

2 Daunele cominatorii au fost sume de bani la care debitorul era condamnat în vechile reglement ri, pân  la 
intrarea în vigoare a NCPC. Aceste sume, aveau drept scop constrângerea economic  a debitorului s  înde-
plineasc  o obliga ie de a face sau de a nu face. Daunele cominatorii erau reglementate i în diferite texte ale 
unor legi speciale, de pild : art. 64 din Legea nr. 18/1991, art. 48 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 etc. Din punctul 
de vedere al jurispruden ei, daunele cominatorii puteau intra în patrimoniul creditorului cu condi ia ca ele s  fi 
fost transformate de c tre instan a competent , în daune-interese compensatorii. Pentru mai multe am nunte în 
acest sens, a se vedea RIL, Decizia nr. 20/12.12.2005 a ICCJ. 
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• ac iunea in justi ie. Reprezint 1 mijlocul procesual prin intermediul c ruia creditorul 
sesizeaz  instan a competent , pentru ca prin hot rârea judec toreasc  ce se va pronun a în 
contradictoriu cu debitorul, acesta din urm  s  fie obligat la executarea datoriei sale, 
precum i la eventuale daune pricinuite prin neexecutarea obliga iei la timp; 

• executarea silit . Procedura execut rii2 silite a obliga iilor civile, intervine din mo-
mentul în care, creditorul are împotriva debitorului s u un înscris, care, potrivit legii, consti-
tuie titlu executoriu i în con inutul c ruia este prev zut  obliga ia care-i incumb  acelui 
debitor. Executarea silit  a obliga iilor civile este prev zut  de art. 1.516-1.557 NCC, iar 
procedura, de dispozi iile art. 622-913 NCPC. Procedura de executare silit  reglementat  de 
NCPC, poate fi direct , în natur  (când se realizeaz  spre exemplu, predarea unui bun 
mobil sau imobil de la debitor, la creditor, prin intermediul executorului judec toresc) sau 
indirect , prin echivalent b nesc (când se popresc anumite sume ale debitorului în mâinile 
unor ter e persoane sau când se urm resc, se evalueaz  i se valorific  bunuri din patrimoiul 
debitorului, iar din sumele ob inute se îndestuleaz  dreptul de crean  al creditorului).  

b) Sanc iuni care pot atenua situa ia debitorului:  
• punerea în întârziere a creditorului. Dreptul debitorului de a- i pune în întârziere 

creditorul rezult  din dispozi iile art. 1.510-1.511 NCC. În cazul în care creditorul refuz , în 
mod nejustificat plata oferit  în mod corespunz tor de c tre debitorul s u, ori s  înde-
plineasc  actele preg titoare necesare ca debitorul s - i execute obliga ia, acesta din urm  îl 
poate pune în întârziere. Efectele unei asemenea situa ii, scot în eviden  faptul c  debitorul 
nu va fi inut s  restituie fructele culese dup  punerea în întârziere, iar creditorul preia riscul 
imposibilit ii de executare a obliga iei, dar va fi inut i la repararea eventualelor prejudicii 
cauzate prin întârziere;  

• oferta real  de plat  urmat  de consemna iune. În func ie de natura obliga iei, 
debitorul are dreptul s -i ofere creditorului s u ceea ce este obligat, iar dac  acesta refuz  s  
primeasc , va putea s  consemneze datoria pe cheltuiala i riscul creditorului, astfel 
liberându-se de obliga ia sa. Acest drept al debitorului este prev zut de art. 1.512 NCC, iar 
art. 1.513 NCC, face trimitere la respectarea procedurii ofertei de plat  i a consemna iunii 
prev zut  de NCPC (art. 1.005-1.012). În practic , oferta real  urmat  de consemna iune 
intervine în cazul datoriilor b ne ti i dac  creditorul nu a avut nicio reac ie dup  punerea sa 
în întârziere. Aceast  procedur  este îndeplinit  prin intermediul executorului judec toresc 
competent teritorial;  

• vânzarea public  a unui bun a c rui consemnare este imposibil , ori bunul este 

perisabil sau dac  depozitarea lui la o ter  persoan  necesit  costuri de între inere 

considerabile. Dreptul debitorului de a vinde public un bun pe care este obligat s -l restituie 
                                                 

1 Pentru mai multe am nunte doctrinare referitoare la ac iunea în justi ie, a se vedea: I. Le , Noul Cod de 
procedur  civil . Comentariu pe articole, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2013; V.M. Ciobanu, M. Nicolae (coordo-
natori), Noul Cod de procedur  civil  comentat i adnotat, vol. I, Ed. Universul Juridic, Bucure ti 2013; A. Stoica, 
Ac iunea civil  în sistemul de drept judiciar privat, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2011. 

2 Cu privire la procedura execut rii silite, pentru mai multe am nunte, a se vedea: I. Gârbule , A. Stoica, 
Ghid practic de executare silit , ed. a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2010; A. Stoica, Executarea silit  
imobiliar , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2009; E. Oprina, I. Gârbule , Tratat teoretic i practic de executare 
silit , vol. I i II, Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2013.  
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creditorului, este reglementat de art. 1.514 NCC. Aceast  situa ie intervine în cazul în care 
creditorul refuz  primirea bunului i dac  natura bunului face imposibil  consemnarea, 
bunul este perisabil sau dac  depozitarea lui necesit  costuri de între inere ori cheltuieli 
considerabile pe care debitorul ar trebuie s  le efectueze dup  data exigibilit ii obliga iei 
sale. Dac  debitorul se afl  într-unul din aceste cazuri, poate trece la vânzarea public  a 
bunului respectiv, dup  ce în prealabil, i-a notificat creditorul i numai dac  a ob inut 
încuviin area instan ei judec tore ti competente. În cazul în care bunul este cotat la burs  
sau pe o alt  pia  reglementat , dac  are un pre  curent sau o valoare prea mic  fa  de 
cheltuielile unei vânz ri publice, instan a judec toreasc  poate încuviin a vânzarea acelui 
bun f r  notificarea prealabil  a creditorului [art. 1.514 alin. (2) NCC]. În toate cazurile, 
pre ul ob inut din aceast  vânzare, va fi consemnat de c tre debitor pe seama i la dispozi ia 
creditorului s u, fiind incident  procedura ofertei de plat  urmat  de consemna iune, 
reglementat  de NCPC. 

2. Scurte considera ii privind clasificarea obliga iilor 

Importan a clasific rii obliga iilor scoate în eviden  anumite criterii care conduc la o 
mai bun  în elegere a materiei noastre. Dup  cum vom observa, criteriile aplicabile acestei 
clasific ri, vor releva o serie de obliga ii care prezint  o importan  deosebit , atât din punct 
de vedere teoretic, cât i practic. 

Astfel, putem clasifica obliga iile dup : 
 

A) obiectul acestora. În acest caz am putea distinge între: a) obliga iile de a da, a face 
sau de a nu face; b) obliga iile în natur  (altele decât cele pecuniare) i obliga iile 
pecuniare; c) obliga iile de rezultat i obliga iile de mijloace. 

a) Obliga iile de a da, a face sau de a nu face: 
• cuvântul a da, din punct de vedere juridic are un sens tehnic, foarte precis, care se 

refer  la transferul propriet ii unui bun (reprezint  unul din sensurile verbului latin, dare). 
În principiu, în cazul contractelor care au ca obiect transmiterea dreptului de proprietate 
(de exemplu, contractul de vânzare), acest transfer are loc imediat, prin efectul actului 
încheiat, astfel încât, obliga ia de a da va fi executat  imediat din momentul în care s-a n scut. 
În consecin , vânz torul nu poate fi inut de îndeplinirea obliga iei de a da, doar în cazul în 
care data transmiterii dreptului de proprietate va fi întârziat  (de exemplu, includerea unei 
astfel de clauze în contractul de vânzare). De aceea, obliga ia de a da, chiar dac  este una 
pozitiv , se poate distinge în mod evident de obliga ia de a preda un bun, care reprezint  
doar un tip de obliga ie de a face; 

• obliga ia de a face const  în îndeplinirea unei presta ii pozitive din partea debitorului. 
Aceast  presta ie va fi întotdeauna determinat  sau cel pu in determinabil  (de exemplu, 
construc ia unei case, pictarea unui tablou etc.). Acest tip de obliga ie este foarte des întâlnit 
în practic ; 

• obliga ia de a nu face const  în ab inerea debitorului de a exercita anumite ac iuni sau 
fapte, fa  de creditor (de exemplu, un comerciant se oblig  s  nu-i fac  concuren  altuia; 
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un proprietar se oblig  s  nu edifice o construc ie la o anumit  distan  de proprietatea 
vecin  etc.). În acest caz, vom fi în prezen a unei obliga ii negative stabilite în sarcina 
debitorului. 

b) obliga iile în natur  i obliga iile pecuniare: 
• obliga iile în natur  înglobeaz  toate obliga iile precedente (de a da, a face sau a nu 

face), cu excep ia unei obliga ii particulare, dar foarte frecvente, obliga ia privind plata unei 
sume de bani (obliga ia pecuniar ); 

• obliga iile pecuniare (privind plata unei sume de bani), reprezint  o form  a obliga iei 
de a da îns , obiectul s u vizeaz  transferul unei sume determinate de bani; 

• aceste dou  tipuri de obliga ii pot fi deosebite din dou  puncte de vedere: 
– obliga ia de plat  a unei sume de bani va fi supus  efectelor deprecierii monetare, 

motiv pentru care, creditorul va fi interesat s  o protejeze prin intermediul unei clauze de 
indexare, lucru ce nu poate fi întâlnit în cazul obliga iilor în natur ; 

– în cazul neexecut rii, creditorul unei obliga ii pecuniare, poate urm ri bunurile 
debitorului s u, iar prin intermediul vânz rii silite a acestor bunuri poate ob ine plata 
sumei corespunz toare obliga iei respective. În consecin , prin intermediul execut rii 
silite obliga ia nu î i schimb  obiectul, aspect care nu îl putem reg si i în cazul execut rii 
unei obliga ii în natur . Creditorul unei obliga ii în natur  (de a face sau de a nu face), nu-
i poate constrânge întotdeauna în mod direct debitorul s - i îndeplineasc  obliga ia ci, va 

avea posibilitatea s  solicite instan ei de judecat  condamnarea acestuia la plata unei 
sume de bani, iar în caz de executare silit , executarea în natur  se poate interverti într-o 
obliga ie pecuniar . 

c) obliga iile de rezultat i obliga iile de mijloace: 
• obliga iile de rezultat, presupun ca debitorul s  se oblige la un rezultat precis (de 

exemplu, s  pl teasc  o sum  de bani, s  transporte la o anume destina ie un num r de 
pasageri sau o anume marf  etc.); 

• obliga iile de mijloace, sunt acele obliga ii în care debitorul nu se angajeaz  la reali-
zarea unui anume rezultat ci, se oblig  s  utilizeze toate mijloacele de care dispune pentru a 
o îndeplini (de exemplu, un doctor nu poate promite vindecarea unui bolnav, dar se 
angajeaz  s -l îngrijeasc  astfel încât s  se simt  mai bine, conform normelor medicale în 
vigoare. În aceste condi ii, responsabilitatea sa în principiu nu poate fi angajat , ci numai în 
cazul constat rii unei erori medicale). 

 

B) modalit ile1 de care sunt afectate. În acest caz, putem eviden ia o serie de 
obliga ii ce pot fi grupate la rândul lor, luând în considerare un singur criteriu specific. 
Astfel, dac  modalit ile afecteaz  exigibilitatea lor, putem întâlni dou  tipuri de obliga ii: 
cele sub condi ie sau condi ionale i obliga iile cu termen. Dup  cum se poate remarca, în 
primul rând nu am adus în discu ie categoria de obliga ii pure i simple, deoarece alin. (2) al 
art. 1.396 NCC, reglementeaz  faptul c : „Obliga iile pure i simple nu sunt susceptibile de 

                                                 
1 NCC reglementeaz  modalit ile obliga iilor, în con inutul art. 1.396-1.420 din Titlul III, Cartea a V-a 

„Despre obliga ii”. Pentru mai multe am nunte teoretice referitoare la obliga iile afectate de modalit i, a se 
vedea L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., pp. 585-628.  



16 Manual de drept civil. Teoria general  a obliga iilor 

modalit i”. De asemenea, potrivit dispozi iilor art. 1.397 NCC, nici obliga iile simple nu 
pot fi afectate de modalit i întrucât, al turi de cele pure i simple nu pot fi afectate nici de 
termen i nici de vreo condi ie, motiv pentru care, aceste dou  tipuri de obliga ii se bucura 
de principiul execut rii imediate. Potrivit acestui principiu, atât obliga iile pure i simple, 
cât i obliga iile simple, î i produc efectele într-un mod ireversibil, se execut , în întregime, 
imediat dup  na terea lor, se leag  între un singur creditor i un singur debitor i au ca 
obiect o singur  presta ie.  

• obliga iile sub condi ie sau condi ionale, reprezint  acel tip de obliga ii a c ror 
existen  depinde de un eveniment viitor i nesigur (art. 1.399 NCC). Acest eveniment 
poart  denumirea de condi ie1, iar realizarea lui va produce o serie de efecte asupra obli-
ga iei afectate, atât pentru trecut, cât i pentru viitor; 

• obliga iile cu termen, sunt acele obliga ii a c ror executare sau stingere depind de un 
eveniment viitor i sigur [art. 1.411 alin. (1) NCC]. În cazul nostru, termenul2 este un eveni-
ment viitor i sigur putând fi stabilit de p r i (conven ional), de instan  (judiciar), ori de 
lege (legal).  

 

C) complexitatea3 lor. În aceast  situa ie, putem diferen ia o alt  serie de obliga ii pe 
care le putem grupa în func ie de dou  criterii specifice, prin pluralitate de subiecte, ori prin 
pluralitate de obiect. În cazul în care complexitatea obliga iei prive te îns i subiectele 
raportului juridic de obliga ie (a), putem distinge între: obliga iile divizibile (conjuncte), 
obliga iile indivizibile i obliga iile solidare, iar dac  complexitatea obliga iei vizeaz  
obiectul raportului juridic de obliga ie (b), putem identifica: obliga ii alternative i obliga ii 
facultative. 

a) cazul în care complexitatea obliga iei prive te îns i subiectele raportului juridic de 
obliga ie: 

• obliga iile divizibile (sau conjuncte) sunt reglementate in terminis în dispozi iile  
art. 1.422 NCC. Acest text, face referire la ambele subiecte ale raportului juridic obli-
ga ional. În ceea ce prive te subiectul pasiv al acestui raport, alin. (1) al textului amintit 
statueaz  faptul c , obliga ia este divizibil  între mai mul i debitori atunci când ace tia sunt 
obliga i fa  de creditor la aceea i presta ie îns , fiecare dintre ei nu poate fi constrâns la 
executarea acelei obliga ii decât separat i în limita p r ii sale de datorie. În continuare, în 
cazul subiectului activ al unui raport juridic obliga ional, alin. (2) prevede c , obliga ia este 
divizibil  între mai mul i creditori atunci când fiecare dintre ace tia nu poate s  cear  de la 
debitorul comun decât executarea p r ii sale din crean ; 

• obliga iile indivizibile nu au alocat  o reglementare expres  îns , existen a lor se 
poate deduce cu destul  u urin  din con inutul art. 1.424 NCC. Reglementarea legal  
amintit , face referire la prezum ia de divizibilitate în sensul c , excep ie de la regula divizi-
bilit ii unei obliga ii, constituie cazul în care indivizibilitatea a fost stipulat  expres (con-
ven ional ) sau obiectul obliga iei nu este susceptibil de divizare material  sau intelectual  

                                                 
1 În materia obliga iilor, condi ia este reglementat  de art. 1.399-1.410 NCC. 
2 În materia obliga iilor, termenul este reglementat de art. 1.411-1.420 NCC. 
3 Obliga iile complexe sunt reglementate de art. 1.421-1.468, din Titlul IV, Cartea a V-a „Despre obliga ii”.  
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(natural ). Pot fi indivizibile spre exemplu, prin natura lor, obliga iile de a nu face. Indivi-
zibil  în mod conven ional, poate fi acea obliga ie pe care dou  sau mai multe persoane i-o 
asum  împreun  fa  de creditor pentru executarea în întregime a unei presta ii, cu toate c  
aceasta este prin natura ei susceptibil  de a fi împ r it . În orice obliga ie indivizibil , fiecare 
debitor este obligat s  execute în întregime presta ia; în acela i mod sunt obliga i mo tenitorii 
debitorilor. Fiecare din mo tenitorii creditorului poate cere în totalitate executarea obliga iei 
indivizibile; 

• obliga iile solidare se aplic  atât în cazul creditorilor, cât i în cel al debitorilor. Obli-
ga iile solidare între creditori (art. 1.434-1.442 NCC), creeaz  ceea ce numim o solidaritate 
activ  i const  în acea obliga ie complexa ce are particularitatea ca orice creditor solidar, 
s  aib  dreptul s  cear  debitorului comun plata întregii crean e datorate, precum i dreptul 
de a-i elibera acestuia chitan a liberatorie care face proba pl ii. Executarea în totalitate a 
presta iilor de c tre debitor c tre numai unul din creditori îl libereaz  de datorie fa  de to i 
creditorii solidari. Obliga iile solidare între debitori (1.443-1.460 NCC) d  na tere unei soli-
darit i pasive i reprezint , acea obliga ie complex  la care mai mul i debitori (codebitori) 
sunt obliga i la aceea i presta ie, astfel încât creditorul poate s  solicite oric ruia în mod 
separat îndeplinirea presta iei. Executarea acesteia de c tre unul dintre codebitori îi elibe-
reaz  pe ceilal i fa  de creditorul raportului juridic obliga ional respectiv. A adar, acest tip 
de obliga ie, d  dreptul creditorului s  pretind  plata întregii datorii de la oricare dintre 
debitorii solidari iar, la nevoie, sa urm reasc  pe oricare din ace tia, la alegerea sa. F r  în-
doial  c  el va pretinde plata în întregime a datoriei, în primul rând, de la codebitorul 
solidar care este mai solvabil. Riscul insolvabilit ii celuilalt sau celorlal i debitori îl va 
suporta codebitorul care a pl tit datoria i nicidecum creditorul [art. 1457 alin. (1) NCC];  

b) cazul în care complexitatea obliga iei vizeaz  obiectul raportului juridic de obliga ie: 
• obliga iile alternative1 au ca obiect înc  de la na terea lor, dou  presta ii din care, la 

alegerea unei p r i, debitorul este inut s  execute doar una singur , eliberându-se astfel de 
datorie [art.1.461 alin. (1) NCC]. A adar, în cazul obliga iilor alternative exist  o pluralitate 
de obiecte, iar executarea unei din presta ii are ca efect stingerea în întregime a obliga iei 
care incumb  debitorului. Acest tip de obliga ii care în con inutul lor au o pluralitate de 
obiecte, sunt totu i indivizibile, deoarece debitorul nu poate impune creditorului s  accepte 
unul sau par ial din cele dou  obiecte (spre exemplu, printr-o hot râre judec toreasc , un 
debitor este obligat s  predea un autoturism sau contravaloarea acestuia);  

• obliga ii facultative2 au ca obiect, la na terea lor, o singura presta ie, numai c  debi-
torul are dreptul de a se libera de datorie, s  execute o alt  presta ie determinat  [art. 1.468 
alin. (1) NCC]. Dup  cum se poate observa, obliga iile facultative au în con inutul lor un 
singur obiect îns , debitorul are dreptul de a se libera s  execute o alt  presta ie determinat , 
echivalentul presta iei principale (de exemplu, debitorul se oblig  s  predea creditorului un 
autoturism, îns  prin conven ie el are dreptul s  pl teasc , în locul acelui bun, o sum  de 
bani determinat , ce poate reprezenta echivalentul valoric al presta iei principale); 
                                                 

1 Obliga iile alternative sunt reglementate de NCC în dispozi iile art. 1.461-1.467. Pentru mai multe am nunte 
doctrinare referitoare la obliga iile alternative, a se vedea L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., pp. 624-626.  

2 Obliga iile facultative sunt reglementate de art. 1.468 NCC. Pentru o mai ampl  analiz  doctrinar , a se 
vedea L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, op. cit., pp. 627-628. 
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D) sursele sau izvoarele acestora. Acest criteriu de clasificare a obliga iilor este unul 
complex, care grupeaz  toate actele sau faptele civile generatoare de obliga ii. De asemenea, 
este foarte util s  re inem c  sursele sau izvoarele obliga iilor sunt prev zute de dispozi iile 
art. 1.165 NCC, care enumer  urm toarele: 

• contractul civil. Reglementat de art. 1.166-1.323 NCC, contractul reprezint  acel 
înscris în con inutul c ruia se constat  acordul valabil de voin  a dou  sau mai multe 
persoane cu inten ia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic (de exemplu, vân-
zarea, loca iunea, mandatul etc.). Obiectul oric rui contract civil trebuie s  fie determinat i 
licit;  

• actul juridic unilateral. Acest act, reprezint  înscrisul care con ine acordul de voin  
al unei singure persoane cu inten ia de a produce efecte juridice (art. 1.324 NCC). Manifes-
tarea de voin  unilateral  concretizat  în acest act juridic, creeaz , modific  sau stinge 
obliga ii doar pentru persoana care a constituit înscrisul respectiv i nu pentru alte subiecte 
de drept (de exemplu, actul prin care se exercit  un drept potestativ care d  na tere unui 
contract de vânzare, testamentul, angajamentul unilateral, promisiunea public  de recom-
pens  etc.);  

• gestiunea de afaceri. Aceast  situa ie se încadreaz  în rândul faptelor juridice licite i 
este reglementat  de art. 1.330-1.340 NCC. Am f cut remarca potrivit c reia gestiunea de 
afaceri este o situa ie, deoarece o persoan  denumit  gerant, îndepline te acte sau fapte în 
interesul altei persoane denumita gerat, f r  a fi mandat  în acest sens (exemplul clasic în 
aceast  materie este acela al proprietarului unui imobil care lipse te pentru o anumit  
perioad , timp în care se ive te o stric ciune la imobilul s u, reparat  de un ter ; aceast  ter  
persoan  a gerat interesele proprietarului). De aceea, gestiunea de afaceri poate produce o 
serie de consecin e în plan obliga ional i din punctul nostru de vedere poate reprezenta o 
surs  important  de obliga ii în sistemul nostru de drept;  

• plata nedatorat . În general, plata reprezint  o modalitate de executare a obliga iilor 
(art. 1.469-1.515 NCC) i are ca obiect în toate cazurile, o presta ie pozitiv , de a da sau de 
a face. În ceea ce ne prive te, plata nedatorat  reprezint  un fapt juridic licit, îndeplinit  
de c tre o persoan  care nu era datoare în fa a creditorului i care are dreptul la restituire 
[art. 1.341 alin. (1) NCC]. Plata nedatorat  poate fi efectuat  de c tre aceea persoan  care 
ac ioneaz  ca un debitor, în necuno tin  de cauz  sau din eroare (de exemplu: mo tenitorii 
pl tesc o datorie care a fost achitat  de defunct, lucru necunoscut de ei, plata f cându-se 
astfel a doua oar ; debitorul pl te te o datorie c tre o alt  persoan  decât adev ratul 
creditor, din eroare; achitarea unei datorii survenite în urma unui act juridic care a încetat 
s - i mai produc  efectele; etc.); 

• îmbog irea f r  justa cauz . Al turi de gestiunea de afaceri i de plata nedatorat , 
îmbog irea f r  just  cauz  poate fi inclus  în rândul faptelor juridice licite. Chiar dac  în 
vechiul1 Cod civil nu avea o reglementare expres , îmbog irea f r  just  cauz  se bucur  în 
acest moment de o recunoa tere normativ , fiind consacrat  în dispozi iile art. 1.345-1.348 

                                                 
1 Vechiul Cod civil a fost decretat la 26 noiembrie 1864, promulgat la 4 decembrie 1864 i pus în aplicare la 

1 decembrie 1865. Cuprindea 1918 articole, majoritatea fiind traduse din „Codul lui Napoleon” din 1807, care 
avea 2.281 de articole. Pe parcursul inciden ei sale în sistemul normativ din România, a suferit numeroase i 
importante modific ri, complet ri, abrog ri implicite i adnot ri. 
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NCC. Prin intermediul acestui fapt juridic licit se genereaz  o m rire a patrimoniului unei 
persoane în detrimentul altei persoane, într-un mod neimputabil. Cel care i-a m rit patri-
moniul în mod neimputabil, va avea calitatea de debitor, iar cel lalt care a suferit pierderea 
patrimonial , creditor, deoarece primul va fi obligat la restituire, dar numai în limita îmbo-
g irii realizate (de exemplu: îmbun t irile pe care le face un chiria  la imobilul închiriat i 
care conduc la cre terea valorii acelui bun; re inerea aloca iei de stat de c tre un p rinte 
copilul fiind încredin at i aflându-se în între inerea celuilalt p rinte; etc);  

• fapta ilicit  generatoare de prejudicii. Noul Cod civil consacr  faptei ilicite 
generatoare de prejudicii sau a a cum mai este reglementat, r spunderea civil , o serie de 
norme de o importan  fundamental  în materia obliga iilor (art. 1.349-1.395). Înc  de la 
începutul reglement rii, legiuitorul a considerat util s  fac  distinc ie între r spunderea 
civil  delictual  (art. 1.349 NCC) i cea contractual  (art. 1.350 NCC). Îns , ambele tipuri 
de r spundere scot în eviden  un element comun- repararea unui prejudiciu adus de o 
persoan , altei persoane. Acest prejudiciu va avea întotdeauna valoarea unei obliga ii, care-i 
incumb  persoanei care l-a produs i care în mod natural va avea calitatea de debitor.  
De asemenea, legiuitorul a considerat necesar s  reglementeze în mod independent toate 
formele corespunz toare r spunderii civile i anume: r spunderea pentru fapta proprie  
(art. 1.357-1.371 NCC), r spunderea pentru fapta altuia (art. 1.372-1.374) i respectiv, 
r spunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri (art. 1.375-1.380 NCC). 

 


