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ADNOTARE 

Borș Ion. „Contractul înstrăinare bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă: aspecte 
teoretico-practice". Teză pentru obţinerea gradului ştiinţific de master în drept. 

Specialitatea: DIC-2005M. Chişinău, 2022 

  Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, 
bibliografie din 94 titluri, 94 pagini de text de bază, anexe.  

Cuvintele-cheie: Contractul înstrăinare bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, act 
juridic civil, efectele contractului, principii, buna-credinţă, beneficiar, dobânditor. 

  Domeniul de studiu. Prezenta lucrare prezintă un studiu ştiinţific, teoretico-practic, 
privind determinarea conceptului, identificarea rolului şi locului instituţiei înstrăinării de bunuri 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 

  Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului 
instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale 
Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea aplicabilităţii normelor de drept civil în practică, 
precum şi identificarea lacunelor de ordin normativ şi formularea anumitor propuneri de lege 
ferenda, întru o mai bună şi eficientă reglementare a instituţiei în cauză.  Atingerea scopului 
propus presupune realizarea următoarelor obiective: analiza reglementărilor legislaţiei naţionale 
în domeniul instituţiei abordate pentru a stabili finalităţile juridice în materie de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă; cercetarea particularităţilor contractului privind 
înstrăinarea de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, pentru a stabili corectitudinea aplicării 
normelor de drept material referitoare la condiţiile de formă şi de fond ale contractului de 
înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă.  

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării  tema dată a mai fost abordată pînă în 
prezent, novaţia ştiinţifică a temei investigate constă în analiza minuţioasă şi multiaspectuală, 
precum şi identificarea elementelor şi trăsăturilor delimitarorii a contractului de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Totodată, s-a încercat a determina natura juridică, , 
esenţa şi conţinutul acesteia ca instituţie juridică de drept civil. 

Rezultatul obținut: în urma efectuării analizei științifice această lucrarea  se vrea o 
viziune separată asupra instituţiei care face obiectul prezentei cercetări. Pe lîngă faptul că în tema 
cercetată au fost evidenţiate unele aspecte deja cunoscute şi tratate de către doctrina de 
specialitate, s-a făcut şi o analiză comparativă cu unele legislaţii civile, aferente obiectului de 
studiu. 

  



 
 

ANNOTATION 

Borș Ion. "The contract for the alienation of the property with the condition of 
maintenance for life: theoretical-practical aspects". Thesis for obtaining the scientific 

degree of master in law. Specialty: DIC-2005M. Chisinau, 2022 

         Thesis structure: introduction, five chapters, general conclusions and recommendations, 
bibliography of 94 titles, 94 pages of basic text, annexes. 

         Keywords: Contract for the alienation of the property with the condition of maintenance 
for life, civil legal act, effects of the contract, principles, good faith, beneficiary, acquirer. 

         Field of study. This paper presents a scientific, theoretical-practical study on determining 
the concept, identifying the role and place of the institution of alienation of property with the 
condition of maintenance for life. 

         Purpose and objectives of the paper. The purpose of this study is to illustrate the concept 
of the institution of alienation of property subject to maintenance for life, in light of the new 
regulations of the updated Civil Code of the Republic of Moldova, to highlight the applicability 
of civil law in practice, and to identify regulatory gaps and formulate certain proposals. lege 
ferenda, for a better and more efficient regulation of the institution in question. Achieving the 
proposed goal involves the achievement of the following objectives: analysis of the regulations 
of the national legislation in the field of the approached institution in order to establish the legal 
finalities in the matter of alienation of the goods with the condition of maintenance for life; 
research of the particularities of the contract regarding the alienation of goods with the condition 
of maintenance for life, in order to establish the correctness of the application of the norms of 
material law regarding the formal and substantive conditions of the contract of alienation of 
goods with condition of life maintenance. 

        The novelty and scientific originality of this topic has been approached so far, the 
scientific novelty of the investigated topic consists in the thorough and multispective analysis, as 
well as the identification of the elements and delimiting features of the contract of alienation of 
goods with maintenance for life. At the same time, an attempt was made to determine its legal 
nature, its essence and its content as a legal institution of civil law. 

        The result obtained: following the scientific analysis of this paper, we want a separate 
vision of the institution that is the subject of this research. In addition to the fact that in the 
researched topic some aspects already known and treated by the specialized doctrine were 
highlighted, a comparative analysis was made with some civil legislations, related to the object 
of study. 
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INTRODUCERE 

Actualitatea şi importanţa temei de cercetare. Cercetarea contractului de înstrăinare cu 

condiţia întreţinerii pe viaţă, reprezintă mereu o actualitate, din perspectiva evoluţiilor atât de 

ordin sоcial şi ecоnomic, cât şi din punctul de vedere al creşterii şi dezvoltării relaţiilor sociale 

cu privire la dreptul de proprietate. Pe toată perioada de dezvoltare a diferitelor sfere sociale, 

inclusiv cu referire la cea juridică, instituţia înstrăinării a fost în vizorul doctrinarilor şi 

practicienilor din jurisprudenţă, fiind subiect al mai multor dezbateri, dar şi litigii apărute şi 

deferite instanţelor de judecată de drept comun.  

Aparent, această instituţie nu este atât de nouă în dreptul nostru civil, însă actualitatea şi 

importanţa ei, este determinată de frecvenţa la care persoanele apelează la aceasta din urmă, în 

vederea înstrăinării patrimoniului lor, sub condiţia înstrăinării, dar şi din cauza faptului că în 

actualele condiţii, unele pături socialmente-vulnerabile întâmpină tot mai multe greutăţi de 

întreţinerire, fie nu dispun de suficiente resurse financiare, fie beneficiază de alocaţii sau pensii 

mici sau se află într-o stare de sănătate precară ori, din varii motive, necesită o îngrijire mai 

decentă  

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul prezentului studiu constă în ilustrarea conceptului 

instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în lumina noilor reglementări ale 

Codului Civil al RM actualizat, întru reliefarea aplicabilităţii normelor de drept civil în practică, 

precum şi identificarea lacunelor de ordin normativ şi formularea anumitor propuneri de lege 

ferenda, întru o mai bună şi eficientă reglementare a instituţiei în cauză.  

Pentru a atinge scopul propus în prezenta cercetare, s-au stabilit următoarele obiective:  

a) identificarea naturii juridice a instituţiei înstrăinării;  

b) analiza reglementărilor legislaţiei naţionale şi internaţionale (sub aspect comparativ), 

pentru a identifica principalele finalităţi juridice aferente instituţiei în cauză; 

c) analiza doctrinei de specialitate şi practicii jurisprudenţii vizavi de identificarea celor 

mai esenţiale trăsături definitorii ale instituţiei înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe 

viaţă;  

d) cercetarea particularităţilor contractului privind înstrăinarea de bunuri cu condiţia 

întreţinerii pe viaţă, identificarea elementelor de fond şi de formă ale acestuia, precum şi 

reliefarea principalelor efecte ale contractului, inclusiv ce ţin de încetarea prin rezoluţiune sau 

novaţia obligaţiei de întreţinere.  



 
 

Ipoteza ştiinţifică. Ipoteza ştiinţifică a acestei lucrări constă în identificarea principalelor 

trăsături ale contractului de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă, identificând în acest sens 

natura juridică şi efectele acestuia, precum şi întinerea efectelor acestuia, în timp şi spaţiu. 

Etapele lucrului asupra ipotezei au constat în detectarea problemei, lansarea ipotezei, dezvoltarea 

ipotezei, verificarea ipotezei. 

Gradul de investigaţie al temei. Materia celor două contracte este analizată şi pusă în 

discuţie într-o serie de lucrări ştiinţifice ale diferitor doctrinari, iar tema cercetată prezintă un 

grad şi mai înalt de investigaţie, cu atît mai mult cu cît aceasta este analizată sub aspect 

comparativ cu alte legislaţii civile străine. În acest sens, amintim aportul doctrinarilor Chibac 

Gh., Zinveliu I., Tălămbuţă Angela, Chelaru O., Mînzararu V., Cebotari V., Trofimov. I., 

Bloşenco A., Грибанов B. П., Dogaru I. Drăghici P. şi alţii, care au contribuit, prin lucrările lor, 

la analiza prezentului studiu. În scopul unei cercetări cît mai largi au fost folosite cărţi, manuale 

de drept, studii comparative, articole de specialitate, resurse web, etc. Totodată, tema cercetează 

şi aspectele lacunare ale temei cercetate în speţă, fapt care poate servi un punct de sprijin pentru 

eventualele exerciţii de lege ferenda aferente. 

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific al lucrării. La cercetarea prezentei teme, 

dar şi întru realizarea obiectivelor menţionate mai sus, au fost utilizate numeroase surse teoretice, 

legislative, soluţii din practica judiciară naţională. La fel, putem enunţa analiza şi studiul 

comparativ al legislaţiilor civile străine în raport cu Codul Civil R. M., abordarea centrată pe 

scop. În procesul cercetării s-a ţinut cont de principiile logicii: identitatea, noncontradicţia, terţul 

exclus, raţiunea suficientă. La analiza lucrării s-au folosit manuale, monografii, articole de 

specialitate, suporturi de curs, dar şi resurse web, menţionînd aici despre importanţa acestora din 

urmă în etapele de cercetare şi analiză a temei. Nu în ultimul rînd, s-a apelat şi la metode 

specifice cercetării: comparaţia, observaţia. 

Noutatea științifică a rezultatelor obținute. Deşi tema abordată a constituit un obiect de 

studiu dedicat pînă în prezent, novaţia ştiinţifică a temei investigate constă în analiza minuţioasă 

şi multiaspectuală, precum şi identificarea elementelor şi trăsăturilor delimitarorii a contractului 

de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Totodată, s-a încercat a determina 

natura juridică, esenţa şi conţinutul întreţinerii, ca şi instituţie juridică de drept civil, distinctă.  

Importanța teoretică și valoarea aplicativă a lucrării. Lucrarea de faţă se vrea o 

viziune separată asupra instituţiei care face obiectul prezentei cercetări. Pe lîngă faptul că în tema 

cercetată au fost evidenţiate unele aspecte deja cunoscute şi tratate de către doctrina de 



 
 

specialitate, s-a făcut şi o analiză comparativă cu unele legislaţii civile, aferente obiectului de 

kstudiu.  

 

Sumarul compartimentelor tezei. Capitolul I analizează aspecte generale ale 

contractului de înstrăinare, prin efectuarea unei analize a legislaţiei naţionale şi internaţionale, 

vizavi de evoluţia istorică şi înaintarea acestuia în timp şi spaţiu, precum şi pune în discuţie 

principalele teze din doctrina de specialitate, inclusiv prin sens comparat, cu referire la instituţia 

întrăinării cu condiţia întreţinerii pe viaţă.  

Capitolul II tratateză contractul de înstrăinare sub aspectul noţiunii şi caracterelor sale 

juridice, precum şi se ilustrează cele mai importante trăsături ale acestuia care-l delimitează de 

alte contracte civile. Totodată, se pun în discuţie elemente de publicitate imobiliară a acestuia, în 

cazul în care obiect al contractului devine un bun imobil, în privinţa căruia este necesară 

respectarea formei solemne.  

Capitolul III ilustrează şi pune în discuţii aspecte delimitatorii cu privire la părţile, 

obiectul şi efectele contractului de înstrăinare cu condiţia întreţinerii pe viaţă, acestea fiind unele 

dintre principalele aspecte, fără de care analiza şi cercetarea prezentei teme nu ar fi fost posibilă.  

Capitolul IV pune în discuţii modalitatea de rezoluţiune a contractului în speţă, nulitatea 

acestuia, dar şi identifică principalele efecte în caz de apariţie a răspunderii civile pentru 

neexecutare sau executare necorespunzătoare a clauzelor contractuale ce derivă din instituţia 

înstrăinării cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Principalul scop al prezentei teme ce abordează contractul de înstrăinare cu condiţia 

întreţinerii pe viaţă, constă în formularea conceptului şi a principalelor trăsături ale acestei 

instituţii, întru reliefarea aspectelor principale ale contractului care face obiectul prezentului 

studiu, dar şi a scoate în evidenţă gradul de aplicabilitate în practică, a prevederilor normative cu 

privire la instituţia întrăinării, în raport cu alte sfere sociale ale vieţii. 

Drept concluzie la cele menţionate anterior, prin prezenta cercetare, s-a reuşit a se 

formula conceptul instituţiei înstrăinării de bunuri cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în sensul 



 
 

definirii şi evidenţierii caracterelor juridice ale acesteia din urmă. Analiza legislaţiei a permis să 

opinăm faptul că înstrăinarea cu condiţia întreţinerii pe viaţă reprezintă o ramură distictă de 

cercetare, precum şi o instituţie care se delimitează ferm de alte contracte civile, iar legislaţia 

civilă în vigoare, a reuşit, în majoritatea cazurilor, să o abordeze şi trateze multi-aspectual.    

Un elemement aparte în cercetarea instituţiei în cauză, îl reprezintă şi bunurile, care fac 

parte din obiectul contractului, or, stabilirea acestora este de mare importanţă, fiind necesar de 

stabilit dacă acestea fac parte din circuitul general al bunurilor, nu sunt limitate în dispoziţie, sunt 

licite şi nu depăşesc cadrul normativ în vigoare. Fiind de cele mai multe ori, bunuri imobile, este 

oportun a se aminti despre importanţa respectării formei solemne a acestuia, în sensul publicităţii 

în registrele bunurilor imobile, notarea lor reprezentând garanţia impusă de lege pentru părţile 

contractuale.  

Analiza reglementărilor cadrului normativ naţional, mai ales în contextul actualelor 

modificări aduse redacţiei Codului Civil al RM, inclusiv în domeniul instituţiei abordate, a 

permis stabilirea finalităţilor juridice vizavi de înstrăinarea bunurilor cu condiţia întreţinerii pe 

viaţă. Sursele doctrinare au reprezentat un punct de iniţiere în efectuarea prezentei cercetări, or 

acestea din urmă conţin ample tratări ale înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 

Totuşi, cadrul actual doctrinar, aplicat la prezenta cercetare, a permis opinarea faptului că 

acesta din urmă nu studiază îndeaproape geneza contractului de înstrăinare cu condiţia 

întreţinerii, şi nici obligaţia de întreţinere, ca obligaţie distinctă care face obiectul contractului 

amintit, făcându-se doar unele trimiteri la normele constituţionale de apărare a dreptului de 

proprietate, care sunt aplicate în coroborare cu prevederile Codului Civil. La fel, ar fi să 

menţionăm că doar Codul Civil reprezintă actualmente, unicul act normativ care reglementează 

în esenţă, raporturile de înstrăinare a bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă, în conţinutul 

acestuia din urmă regăsindu-se doar norme de conduită generale pe care părţile trebuie să le 

respecte, şi nu conţine o abordare şi reglementare amplă, care ar permite evitarea unor eventuale 

litigii care ar decurge din executarea acestuia.  

În tentativa autorului de a analiza elementele cheie, adică cele legale şi cele doctrinare, cu 

incidenţă asupra înstrăinării, s-a încercat a reliefa utilitatea practică a încheierii unor asemenea 

contracte, precum şi efectele pe care acesta le produce între părţi dar şi asupra terţilor, în sensul 

opozabilizăţii contractului.  

Analiza prezentei cercetări, ne permite a enunţa faptul că noţiunea de întreţinere este 

tratată distinct în cadrul contractului dintre părţi, or, raportat la speţă, este vorba despre o aşa 



 
 

numită „întreţinere contractuală”, care, în esenţa sa, se delimitează fundamental de întreţinerea 

legală, care derivă din lege şi care apare doar în cadrul relaţiilor de familie. Astfel, întinderea 

contractuală a obligaţie de întreţinere se referă la mijloacele necesare traiului, care includ 

produse alimentare, îmbrăcăminte, locuinţă, etc., iar pe de altă parte, întinderea obligaţiei de 

întreţinere se referă la nevoile spirituale ale beneficiarului întreţinerii, care include elemente 

culturale, artistice, ştiinţifice, ş.a.m.d. 

Analiza practicii judiciare, dar şi a eventualelor lacune de ordin normativ, ne permite a 

enunţa, cu titlu de propunere de lege ferenda, despre necesitatea reglementării admiterii în 

calitate de dobânditor al întreţinerii la contractul de înstrăinare a bunurilor cu condiţia întreţinerii 

pe viaţă a persoanelor juridice, inclusiv a statului, prin promovarea la această etapă, a politicilor 

de protecţie socială a persoanelor care fac parte din păturile vulnerabile ale societăţii.  

În completarea art. 1215 a Codului Civil RM actualizat, considerăm oportun ca întinderea 

obligaţiei de întreţinere să fie reglementată prin prisma pragului minim al acesteia, cum ar fi spre 

exemplu: „prestaţia lunară de a obligaţiei de întreţinere, nu poate fi mai mică decât salariul 

mediu pe economie, stabilit pentru anul de gestiune”. Or, nefiind reglementat acest aspect, se 

prea poate întâmpla ca beneficiarii întreţinerii să fie întreţinuţi în condiţii minime, care să fie 

aproape de starea de întreţinere în care se aflau înainte de încheierea contractului în cauză.  

La fel, în susţinerea ipotezei conform căreia contractul de înstrăinare cu condiţia 

întreţinerii pe viaţă este unul distinct faţă de celelalte contracte civile, se propune, cu titlu de lege 

ferenda a se elimina prevederile din art. 1213 alin. (4) al Codului Civil RM actualizat, prin care 

să se limiteze voinţa părţilor de a aplica contractului, prevederile referitoare la renta viageră, or, 

poate fi extrem de greu ca într-un eventual litigiu, instanţa de judecată să afle care a fost de fapt 

scopul încheierii contractului şi să stabilească cu exactitate natura juridică a raporturilor 

contractuale dintre acestea din urmă.  
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