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[...]

CArTeA A V‑A. DesPre obligAţii[1] 

Titlul i. Dispoziţii generale

art. 1.164. Conţinutul raportului obligaţional. Obligaţia este o legă-
tură de drept în virtutea căreia debitorul este ţinut să procure o prestaţie 
cre ditorului, iar acesta are dreptul să obţină prestaţia datorată.

reglementarea anterioară: art. 1073 C. civ. 1864.

art. 1.165. izvoarele obligaţiilor. Obligaţiile izvorăsc din contract, act 
uni lateral, ges tiu nea de afaceri, îmbogăţirea fără justă cauză, plata ne da-
torată, fapta ilicită, precum şi din orice alt act sau fapt de care legea leagă 
naşterea unei obligaţii.

legea de aplicare: Art. 103. Obligaţiile născute din faptele juridice extracontrac-
tuale sunt supuse dispoziţiilor legii în vigoare la data producerii ori, după caz, a 
săvârşirii lor.

Titlul ii. izvoarele obligaţiilor

Capitolul I. Contractul

Secţiunea 1. Dispoziţii generale

Art. 1.166. noţiune. Contractul este acordul de voinţe dintre două sau 
mai multe per soane cu intenţia de a constitui, modifica sau stinge un raport 
juridic.

reglementarea anterioară: art. 942 C. civ. 1864.

art. 1.167. regulile aplicabile contractelor. (1) Toate contractele se 
supun regulilor generale din prezentul capitol.

(2) Regulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevăzute în 
prezentul cod sau în legi speciale.

legea de aplicare: Art. 102. (1) Contractul este supus dispoziţiilor legii în vigoare 
la data când a fost încheiat în tot ceea ce priveşte încheierea, interpretarea, 
efectele, executarea şi încetarea sa.

[1] Dispoziţiile tranzitorii şi de punere în aplicare a cărţii a V-a sunt cuprinse în art. 102-189 
din Legea nr. 71/2011.

art. 1.164‑1.167
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(2) Modificarea contractului se face cu respectarea tuturor condiţiilor prevăzute 
de legea în vigoare la data modificării. În privinţa elementelor ce nu fac obiectul 
modificării, sunt apli cabile dispoziţiile alin. (1).

art. 1.168. regulile aplicabile contractelor nenumite. Contractelor 
nereglementate de lege li se aplică prevederile prezentului capitol, iar dacă 
acestea nu sunt îndestulătoare, regulile speciale privitoare la contractul cu 
care se aseamănă cel mai mult.

art. 1.169. libertatea de a contracta. Părţile sunt libere să încheie 
orice contracte şi să determine conţinutul acestora, în limitele impuse de 
lege, de ordinea publică şi de bunele moravuri.

reglementarea anterioară: art. 969 C. civ. 1864.

art. 1.170. buna‑credinţă. Părţile trebuie să acţioneze cu bună-cre dinţă 
atât la nego cierea şi încheierea contractului, cât şi pe tot timpul executării 
sale. Ele nu pot înlătura sau limita această obligaţie.

reglementarea anterioară: art. 970 C. civ. 1864.

Secţiunea a 2‑a. Diferite categorii de contracte

art. 1.171. Contractul sinalagmatic şi contractul unilateral. Con-
tractul este sina lag matic atunci când obligaţiile născute din acesta sunt 
reciproce şi interdependente. În caz contrar, contractul este unilateral chiar 
dacă executarea lui presupune obligaţii în sarcina ambelor părţi.

reglementarea anterioară: art. 943-944 C. civ. 1864.

art. 1.172. Contractul cu titlu oneros şi contractul cu titlu gratuit. (1) 
Contractul prin care fiecare parte urmăreşte să îşi procure un avantaj în 
schimbul obligaţiilor asumate este cu titlu oneros.

(2) Contractul prin care una dintre părţi urmăreşte să procure celeilalte 
părţi un bene ficiu, fără a obţine în schimb vreun avantaj, este cu titlu gratuit.

reglementarea anterioară: art. 945-946 C. civ. 1864.

art. 1.173. Contractul comutativ şi contractul aleatoriu. (1) Este co-
mutativ con tractul în care, la momentul încheierii sale, existenţa drepturilor 
şi obligaţiilor părţilor este certă, iar întinderea acestora este determinată 
sau de terminabilă.

(2) Este aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin voinţa părţilor, 
oferă cel puţin uneia dintre părţi şansa unui câştig şi o expune totodată la 
riscul unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor şi incert.

reglementarea anterioară: art. 947 şi art. 1635 C. civ. 1864.

art. 1.174. Contractul consensual, solemn sau real. (1) Contractul 
poate fi consen sual, solemn sau real.

art. 1.168‑1.174
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(2) Contractul este consensual atunci când se formează prin simplul 
acord de voinţă al părţilor.

(3) Contractul este solemn atunci când validitatea sa este supusă înde-
plinirii unor formalităţi prevăzute de lege.

(4) Contractul este real atunci când, pentru validitatea sa, este necesară 
remiterea bunului.

art. 1.175. Contractul de adeziune. Contractul este de adeziune atunci 
când clauzele sale esenţiale sunt impuse ori sunt redactate de una dintre 
părţi, pentru aceasta sau ca urmare a instrucţiunilor sale, cealaltă parte 
neavând decât să le accepte ca atare.

art. 1.176. Contractul‑cadru. (1) Contractul-cadru este acordul prin 
care părţile convin să negocieze, să încheie sau să menţină raporturi con-
tractuale ale căror elemente esen ţiale sunt determinate de acesta.

(2) Modalitatea de executare a contractului-cadru, în special termenul 
şi volumul presta ţiilor, precum şi, dacă este cazul, preţul acestora sunt 
precizate prin convenţii ulte rioare.

art. 1.177. Contractul încheiat cu consumatorii. Contractul încheiat 
cu consumatorii este supus legilor speciale şi, în completare, dispoziţiilor 
prezentului cod.

Secţiunea a 3‑a. Încheierea contractului

§1. Dispoziţii preliminare

art. 1.178. libertatea formei. Contractul se încheie prin simplul acord 
de voinţe al părţilor dacă legea nu impune o anumită formalitate pentru 
încheierea sa valabilă.

art. 1.179. Condiţiile esenţiale pentru validitatea contractului. (1) 
Condiţiile esen ţiale pentru validitatea unui contract sunt:

1. capacitatea de a contracta;
2. consimţământul părţilor;
3. un obiect determinat şi licit;
4. o cauză licită şi morală.
(2) În măsura în care legea prevede o anumită formă a contractului, 

aceasta trebuie respectată, sub sancţiunea prevăzută de dispoziţiile legale 
aplicabile.

reglementarea anterioară: art. 948 C. civ. 1864.

§2. Capacitatea părţilor

art. 1.180. Capacitatea părţilor. Poate contracta orice persoană care 
nu este de clarată incapabilă de lege şi nici oprită să încheie anumite con-
tracte.

art. 1.175‑1.180
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reglementarea anterioară: art. 949 C. civ. 1864.

art. 1.181. reguli aplicabile. Regulile privitoare la capacitatea de a 
con tracta sunt reglementate în principal în cartea I.

§3. Consimţământul 

I. Formarea contractului

art. 1.182. Încheierea contractului. (1) Contractul se încheie prin ne-
go cierea lui de către părţi sau prin acceptarea fără rezerve a unei oferte 
de a contracta.

(2) Este suficient ca părţile să se pună de acord asupra elementelor 
esenţiale ale contractului, chiar dacă lasă unele elemente secundare spre 
a fi convenite ulterior ori în cre dinţează determinarea acestora unei alte 
persoane.

(3) În condiţiile prevăzute la alin. (2), dacă părţile nu ajung la un acord 
asupra ele mentelor secundare ori persoana căreia i-a fost încredinţată 
determinarea lor nu ia o deci zie, instanţa va dispune, la cererea oricăreia 
dintre părţi, completarea contractului, ţinând seama, după împrejurări, de 
natura acestuia şi de intenţia părţilor.

legea de aplicare: Art. 105. Dispoziţiile art. 1.182 alin. (2) şi (3) din Codul civil 
nu sunt aplicabile con tractelor a căror negociere a început înainte de intrarea în 
vigoare a Codului civil.

art. 1.183. buna‑credinţă în negocieri. (1) Părţile au libertatea iniţierii, 
desfăşurării şi ruperii negocierilor şi nu pot fi ţinute răspunzătoare pentru 
eşecul acestora.

(2) Partea care se angajează într-o negociere este ţinută să respecte 
exigenţele bunei-credinţe. Părţile nu pot conveni limitarea sau excluderea 
acestei obligaţii.

(3) Este contrară exigenţelor bunei-credinţe, între altele, conduita părţii 
care iniţiază sau continuă negocieri fără intenţia de a încheia contractul.

(4) Partea care iniţiază, continuă sau rupe negocierile contrar bunei-
credinţe răspunde pentru prejudiciul cauzat celeilalte părţi. Pentru stabilirea 
acestui prejudiciu se va ţine sea ma de cheltuielile angajate în vederea 
nego cierilor, de renunţarea de către cealaltă parte la alte oferte şi de orice 
împrejurări asemănătoare.

art. 1.184. obligaţia de confidenţialitate în negocierile precontrac‑
tuale. Când o informaţie confidenţială este comunicată de către o parte 
în cursul negocierilor, cealaltă parte este ţinută să nu o divulge şi să nu o 
folosească în interes propriu, indiferent dacă se încheie sau nu contrac-
tul. Încălcarea acestei obligaţii atrage răspunderea părţii în culpă.

art. 1.185. elementele de care depinde încheierea contractului. Atunci 
când, în timpul negocierilor, o parte insistă să se ajungă la un acord asupra 

art. 1.181‑1.185
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unui anumit element sau asupra unei anumite forme, contractul nu se 
încheie până nu se ajunge la un acord cu privire la acestea.

art. 1.186. Momentul şi locul încheierii contractului. (1) Contractul se 
încheie în momentul şi în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar 
dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile.

(2) De asemenea, contractul se consideră încheiat în momentul în care 
destinatarul ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a-l înştiin-
ţa pe ofertant, dacă, în temeiul ofertei, al practicilor statornicite între părţi, al 
uzanţelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod.

legea de aplicare: Art. 106. Dispoziţiile art. 1.186 alin. (1) şi ale art. 1.193 
alin. (2) din Codul civil nu sunt aplicabile contractelor în cazul în care oferta de a 
contracta a fost expediată înainte de intrarea în vigoare a Codului civil.

reglementarea anterioară: art. 36 C. com.

art. 1.187. Forma ofertei şi a acceptării. Oferta şi acceptarea trebuie 
emise în forma cerută de lege pentru încheierea valabilă a contractului.

art. 1.188. oferta de a contracta. (1) O propunere constituie ofertă 
de a contracta dacă aceasta conţine suficiente elemente pentru formarea 
contractului şi exprimă intenţia ofertantului de a se obliga în cazul acceptării 
ei de către destinatar.

(2) Oferta poate proveni de la persoana care are iniţiativa încheierii con-
tractului, care îi determină conţinutul sau, după împrejurări, care propu ne 
ultimul element esenţial al contractului.

(3) Dispoziţiile art. 1.182-1.203 se aplică în mod corespunzător şi atunci 
când împre jurările în care se încheie contractul nu permit identificarea ofertei 
sau a acceptării.

art. 1.189. Propunerea adresată unor persoane nedeterminate. (1) 
Propunerea adresată unor persoane nedeterminate, chiar dacă este pre-
cisă, nu valorează ofertă, ci, după împrejurări, solicitare de ofertă sau in-
tenţie de negociere.

(2) Cu toate acestea, propunerea valorează ofertă dacă aceasta rezultă 
astfel din lege, din uzanţe ori, în mod neîndoielnic, din împrejurări. În aceste 
cazuri, revocarea ofer tei adresate unor persoane nedeterminate produce 
efecte numai dacă este făcută în aceeaşi formă cu oferta însăşi sau într-o 
modalitate care permite să fie cunoscută în aceeaşi măsură cu aceasta.

art. 1.190. solicitarea de oferte. Solicitarea de a formula oferte, adre-
sată uneia sau mai multor persoane determinate, nu constituie, prin ea 
însăşi, ofertă de a contracta.

art. 1.191. oferta irevocabilă. (1) Oferta este irevocabilă de îndată ce 
autorul ei se obligă să o menţină un anumit termen. Oferta este, de ase   me-
nea, irevocabilă atunci când poate fi considerată astfel în temeiul acor dului 

art. 1.186‑1.191
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părţilor, al practicilor statornicite între acestea, al negocierilor, al conţinutului 
ofertei ori al uzanţelor.

(2) Declaraţia de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun 
efect.

art. 1.192. Termenul de acceptare. Termenul de acceptare curge din 
momentul în care oferta ajunge la destinatar.

art. 1.193. oferta fără termen adresată unei persoane absente. (1) 
Oferta fără termen de acceptare, adresată unei persoane care nu este pre-
zentă, trebuie menţinută un termen rezonabil, după împrejurări, pentru ca 
destinatarul să o primească, să o analizeze şi să expedieze acceptarea.

(2) Revocarea ofertei nu împiedică încheierea contractului decât dacă 
ajunge la des tinatar înainte ca ofertantul să primească acceptarea sau, după 
caz, înaintea săvârşirii ac tului ori faptului care, potrivit prevederilor art. 1.186 
alin. (2), determină încheierea con tractului.

(3) Ofertantul răspunde pentru prejudiciul cauzat prin revocarea ofertei 
înaintea expirării termenului prevăzut la alin. (1).

reglementarea anterioară: art. 37 C. com.

art. 1.194. oferta fără termen adresată unei persoane prezente. (1) 
Oferta fără termen de acceptare, adresată unei persoane prezente rămâne 
fără efecte dacă nu este acceptată de îndată.

(2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică şi în cazul ofertei transmise prin telefon 
sau prin alte asemenea mijloace de comunicare la distanţă.

art. 1.195. Caducitatea ofertei. (1) Oferta devine caducă dacă:
a) acceptarea nu ajunge la ofertant în termenul stabilit sau, în lipsă, în 

termenul prevăzut la art. 1.193 alin. (1);
b) destinatarul o refuză.
(2) Decesul sau incapacitatea ofertantului atrage caducitatea ofertei 

irevocabile numai atunci când natura afacerii sau împrejurările o impun.

art. 1.196. acceptarea ofertei. (1) Orice act sau fapt al destinatarului 
constituie ac cep tare dacă indică în mod neîndoielnic acordul său cu privire 
la ofertă, astfel cum aceasta a fost formulată, şi ajunge în termen la autorul 
ofertei. Dispoziţiile art. 1.186 rămân aplicabile.

(2) Tăcerea sau inacţiunea destinatarului nu valorează acceptare decât 
atunci când aceasta rezultă din lege, din acordul părţilor, din practicile sta-
tornicite între acestea, din uzanţe sau din alte împrejurări.

reglementarea anterioară: art. 36 C. com.

Art. 1.197. Acceptarea necorespunzătoare a ofertei. (1) Răspunsul 
destinatarului nu constituie acceptare atunci când:

a) cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primite;
b) nu respectă forma cerută anume de ofertant;
c) ajunge la ofertant după ce oferta a devenit caducă.

art. 1.192‑1.197
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(2) Răspunsul destinatarului, exprimat potrivit alin. (1), poate fi conside-
rat, după îm prejurări, ca o contraofertă.

reglementarea anterioară: art. 39 C. com.

art. 1.198. Acceptarea tardivă. (1) Acceptarea tardivă produce efecte 
numai dacă autorul ofertei îl înştiinţează de îndată pe acceptant despre 
încheierea con tractului.

(2) Acceptarea făcută în termen, dar ajunsă la ofertant după expirarea 
termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce efecte dacă 
ofertantul nu îl înştiinţează despre aceasta de îndată.

art. 1.199. retragerea ofertei sau a acceptării. Oferta sau acceptarea 
poate fi retrasă dacă retragerea ajunge la destinatar anterior ori concomitent 
cu oferta sau, după caz, cu acceptarea.

Art. 1.200. Comunicarea ofertei, acceptării şi revocării. (1) Oferta, 
acceptarea, precum şi revocarea acestora produc efecte numai din mo-
mentul în care ajung la desti natar, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de 
ele din motive care nu îi sunt imputabile.

(2) Comunicarea acceptării trebuie făcută prin mijloace cel puţin la fel 
de rapide ca cele folosite de ofertant, dacă din lege, din acordul părţilor, 
din practicile statornicite între acestea sau din alte asemenea împrejurări 
nu rezultă contrariul.

art. 1.201. Clauze externe. Dacă prin lege nu se prevede altfel, părţile 
sunt ţinute de clauzele extrinseci la care contractul face trimitere.

art. 1.202. Clauze standard. (1) Sub rezerva prevederilor art. 1.203, 
dispoziţiile prezentei secţiuni se aplică în mod corespunzător şi atunci când 
la încheierea contractului sunt utilizate clauze standard.

(2) Sunt clauze standard stipulaţiile stabilite în prealabil de una dintre 
părţi pentru a fi utilizate în mod general şi repetat şi care sunt incluse în 
contract fără să fi fost negociate cu cealaltă parte.

(3) Clauzele negociate prevalează asupra clauzelor standard.
(4) Atunci când ambele părţi folosesc clauze standard şi nu ajung la o 

înţelegere cu privire la acestea, contractul se încheie totuşi pe baza clau zelor 
convenite şi a oricăror clauze standard comune în substanţa lor, cu excepţia 
cazului în care una dintre părţi noti fică celeilalte părţi, fie ante rior momentului 
încheierii contractului, fie ulterior şi de îndată, că nu intenţionează să fie 
ţinută de un astfel de contract.

art. 1.203. Clauze neuzuale. Clauzele standard care prevăd în folo sul 
celui care le propune limitarea răspunderii, dreptul de a denunţa unila te-
ral contractul, de a suspenda executarea obligaţiilor sau care prevăd în 
detrimentul celeilalte părţi decăderea din drep turi ori din beneficiul terme-
nului, limitarea dreptului de a opune excepţii, restrângerea libertăţii de a 
contracta cu alte persoane, reînnoirea tacită a contractului, legea aplicabilă, 

art. 1.198‑1.203


