
Universitatea Tehnică a Moldovei 

 

 

 

 

  

 

SUCCESIUNEA TESTAMENTARĂ ÎN NOUL DREPT 

SUCCESORAL 

 

 

                                                         Student:                    Dînga Vasile 

                                                         Coordonator:           Catan Victor 

                                                                                            lect. univ.    

                                                                                               

 

 

 

 

 

Chişinău, 2021 



 

MINISTERUL EDUCAŢIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Facultatea Construcţii, Geodezie şi Cadastru 

Departamentul Inginerie, Drept şi Evaluarea Imobilului 

Programul de Studii - DREPT 

 

 

 

Admis la susţinere  

Şef departament: Nume Prenume, titlul ştiinţifico-didactic, titlul ştiinţific 
___________________________________ 

 „____”_________________ 2021 

 

  

 

SUCCESIUNEA TESTAMENTARĂ ÎN NOUL DREPT 

SUCCESORAL 

TEZĂ DE MASTER 

 

Student:                        Dînga Vasile, gr. DIC-2005M     

Coordonator:               Catan Victor, lect.univ. 

 

 

 

Chişinău, 2021 



ADNOTARE 

Numele, prenumele: Dînga Vasile 

Titlu: Succesiunea testamentară în noul Drept Succesoral 

Structura tezei: introducere, cinci capitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie din 66 

de titluri, 82 de pagini text de bază. 

Cuvinte cheie: moștenire testamentară, testament, succesiune, defunct, legat, executare. 

Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul prezentului studiu constă în efectuarea unei investigaţii 

complexe  și științifice a instituţiei succesiunii testamentare, prin prisma analizei regulilor de drept ce 

guvernează această materie, valorificând în acest sens cadrul legal şi abordările doctrinare în domeniu, 

precum şi în formularea unor soluţii şi propuneri vizând perfecţionarea legislaţiei ce reglementează 

succesiunea testamentară. Principalele obiective ale lucrării sunt: analiza opiniilor, ideilor, concepțiilor 

expuse în doctrina teoriei generale a dreptului atât din Republica Moldova, cât și din literatura juridică 

din alte state, care au ca obiect succesiunea testamentară, testamentul; determinarea principalelor 

evenimente istorice care au determinat evoluția instituției succesiunii testamentare; a analiza noţiunea 

și caracterele juridice ale transmisiunii testamentare; a elucida condițiile de valabilitate și data 

deschiderii moștenirii testamentare; a indentificarea specificul testamentelor ordinare și testamentelor 

privilegiate conform noi reglementării a Codului. Civil; a analiz conţinutul şi efectul testamentului mistic 

la etapa actuală; indentificarea modalității de modificarea, revocarea, nulitatea și caducitatea 

testamentului. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că ea reprezintă una din primele 

încercări de analiză ştiinţifică amplă şi complexă a succesiunei testamentare în perimetrul noilor 

reglementării a Codului Civil (redacția 2019). Cercetarea îşi învederează caracterul novator inclusiv graţie 

faptului că a fost realizată o analiză eminamente comparativă a reglementărilor în materia succesiunei 

testamentare, care a făcut posibilă reliefarea carenţelor cadrului legal naţional şi crearea unor 

oportunităţi de implementare a practicilor legislative mai performante în legislaţia civilă a Republicii 

Moldova 

Rezultatul concret obţinut: a lucrării constă în interpretarea clară şi univocă a normelor legale în 

materia succesiunei testamentare, ceea ce va contribui la aplicarea corectă a legislaţiei atât de către 

participanţii la raporturile juridice civile, cât şi de către instanţele judecătoreşti chemate să examineze 

cauzele privind drepturile asupra rezervei succesorale și a rolului ei ăn cadtrul succesiunei testamentare. 

Considerăm, de asemenea, că propunerile de lege ferenda, formulate în urma investigaţiilor întreprinse, 

pot fi puse la baza proiectelor de modificare a legislaţiei în domeniul succesiunii testamentare lucru care 

va spori eficienţa cadrului legal, în general. 



ANNOTATION 

Last name, first name: Dînga Vasile 

Title: Testamentary succession in the new Law of Succession 

Thesis structure: introduction, five chapters, general conclusions and recommendations, 

bibliography of 66 titles, 82 pages of basic text. 

Keywords: testamentary inheritance, will, succession, deceased, bequeathed, execution. 

Purpose and objectives of the paper. The purpose of this study is to conduct a complex and 

scientific investigation of the institution of testamentary succession, through the analysis of the rules of 

law governing this matter, capitalizing on the legal framework and doctrinal approaches in the field, as 

well as formulating solutions and proposals to improve legislation. which regulates the testamentary 

succession. The main objectives of the paper are: the analysis of the opinions, ideas, conceptions set 

forth in the doctrine of the general theory of law both in the Republic of Moldova and in the legal 

literature of other states, which have as object the testamentary succession, the will; determining the 

main historical events that determined the evolution of the institution of the testamentary succession; 

to analyze the notion and the legal characters of the testamentary transmission; to elucidate the 

conditions of validity and the date of opening the testamentary inheritance; to identify the specifics of 

ordinary wills and privileged wills according to the new regulations of the Civil Code; analyzed the 

content and effect of the mystical will at the present stage; identification of the manner of modification, 

revocation, nullity and expiration of the will. 

The novelty and scientific originality of the paper lies in the fact that it represents one of the 

first attempts at a broad and complex scientific analysis of the testamentary succession within the 

perimeter of the new regulation of the Civil Code (2019 edition). The research is innovative, thanks to 

the fact that an eminently comparative analysis of the regulations on testamentary succession was 

carried out, which made it possible to highlight the shortcomings of the national legal framework and 

create opportunities to implement better legislative practices in civil law. 

The concrete result obtained: the paper consists in the clear and unambiguous interpretation of 

the legal norms in the matter of testamentary succession, which will contribute to the correct 

application of the legislation both by the participants in civil legal relations and by the courts called to 

examine the rights on the reserve of succession and its role in the testamentary succession. We also 

consider that the proposals of lege ferenda, formulated following the investigations undertaken, can be 

based on the projects of modification of the legislation in the field of testamentary succession, which 

will increase the efficiency of the legal framework, in genera. 
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INTRODUCERE 

 

Actualitatea și importanța temei abordate, cu toate că succesiunea testamentară vine încă din 

antichitate, ea este una dintre cele mai importante și actuale comportamente ale dreptului civil care 

doctrinal și legislativ se află într-o permanentă evoluție de completări și modificări. Astăzi instituţia 

succesiunii (moștenirii) este mai actuală ca oricând, fapt datorat majorării bunurilor aflate în 

proprietatea privată și respectiv, care pot fi transmise prin moștenire. Astfel odată cu punеrea în 

apliсare a noi redacții Cоd civil al Republicii Moldоva, materia succesiunei testamentare a supоrtat 

esеnţiale соmpletări сare până la etapa aсtuală n-au fоst eluсidate într-un mоd detaliat în litеratura de 

spесialitate. 

Obiectul de studiu al prezentei lucrări, obiectul de studiu al prezentei lucrări este succesiunea 

testamentară care constitue o direcție științifică destul de importantă. Astfel după adoptarea și punerea 

în aplicare a actualului Cod civil al Republicii Moldova această instituție de drept a fost supusă unor 

modificări majore. Astfel abandonarea unor reglementări lapidare ale vechiului Cod civil și suplinirea 

acestei materii cu unele prevederi mai detaliate, a condus la efectuarea unui studiu mai aprofundate 

prin prisma noilor reglementări pentru a putea stabili limitele și modul de aplicare a prevederilor legale 

în domeniul respectiv. 

Scopul și obectivele prezentei teze de master, constă în efectuarea unei investigații științifice și 

elucidarea cât mai completă, aprofundată și multiaspectuală a conceptuli succesiunei testamentare 

conform noii reglementări a Codului Civil 2019, precum și efectuarea unei analize a standartelor 

doctrinare naționale. 

Pentru realizarea scopului cercetării, au fost definitivate următoarele obective: 

- analiza opiniilor, ideilor, concepțiilor expuse în doctrină națională, cât și din 

literatura juridică din alte state, care au ca obiect succesiunea testamentară, 

testamentul. 

- determinarea principalelor evenimente istorice care au determinat evoluția instituției 

succesiunii testamentare. 

- analiza noţiunii și caracterelor juridice ale transmisiunii testamentare. 

- a elucida condițiile de valabilitate și data deschiderii moștenirii testamentare. 

- a indentificarea specificul testamentelor ordinare și testamentelor privilegiate 

conform noi reglementării a Codului. Civil. 

- a analiz conţinutul şi efectul testamentului mistic la etapa actuală. 



- indentificarea modalității de modificarea, revocarea, nulitatea și caducitatea 

testamentului. 

- a elucida rolul, importanţa şi efectul legatului în cadrul succesiunii testamentare. 

- stabilirea concluziilor finale. 

Metodele de cercetare, pentru desfășurarea și efectuarea studiului asupra temati abordate au 

fost aplicate metodele: logică – prin care am stipulatinstituția succesiunea testamentară prin alaliza 

diferitor doctrini, legislații și opinii; istorică – prin studiul apariției și dezvoltării instituției succesiunii; 

comparativă – care a fost utilizată în vederea indentificării particularitățiilor legislative a instituției 

succesiunii testamentare străine. Totodată cercetările întreprinse se bazează pe studierea docrtinei și 

legislației existente în domeniul dat. 

Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a lucrării rezidă în faptul că ea reprezintă una din primele 

încercări de analiză ştiinţifică amplă şi complexă a succesiunei testamentare în perimetrul noulii 

reglementării a Codului Civil (redacția 2019). Cercetarea îşi învederează caracterul novator inclusiv graţie 

faptului că a fost realizată o analiză eminamente comparativă a reglementărilor în materia succesiunei 

testamentare, care a făcut posibilă reliefarea carenţelor cadrului legal naţional şi crearea unor 

oportunităţi de implementare a practicilor legislative mai performante în legislaţia civilă a Republicii 

Moldova 

Rezultatul concret obţinut: a lucrării constă în interpretarea clară şi univocă a normelor legale în 

materia succesiunei testamentare, ceea ce va contribui la aplicarea corectă a legislaţiei atât de către 

participanţii la raporturile juridice civile, cât şi de către instanţele judecătoreşti chemate să examineze 

cauzele privind drepturile asupra rezervei succesorale și a rolului ei ăn cadtrul succesiunei testamentare. 

Considerăm, de asemenea, că propunerile de lege ferenda, formulate în urma investigaţiilor întreprinse, 

pot fi puse la baza proiectelor de modificare a legislaţiei în domeniul succesiunii testamentare lucru care 

va spori eficienţa cadrului legal, în general. 

Sumarul compartimentelor tezei de master ,elaborată este structurată: introducere 5 capitole 

primele 4 capitole având câte 3 secțiuni, concluzii generale și recomandări, lista bibliografiei utilizate, 

cuprinde 82 pagini.  

Lucrarea elaborată se remarcă printr-o analiză a instituției juridice a moștenirei testamentare 

din punct de vedere teoretic, așa cum a fost analizată această instituție juridică în literatura de 

specialitate, o precizare a principalelor modificării interne în cuprinsul noii reglementări a Cod Civil 2019. 

Studiul realizat se bazează pe o bibliografie bogată, care cuprinde literatura juridică națională, dar și 

literatura juridică străină. 

Capitolul I este intitulat Analiza doctrinară și legislativă a instituției succesiunei testamentare 

și cuprinde trei secțiuni.  



Secțiunea I realizează o prezentare generală a instituţiei succesiunii testamentare în contextul 

cercetărilor științifice din punct de vedere a doctrinii naționale cât și internațională. În cadrul secțiunei a 

doua au fost indentificate şi examinate reglementările normative naţionale a instituției succesiunii în 

evoluţie isorică. Secțiunea a treia este destinată analizei legislative a instituției succesiunii testamentare 

în sens comparat. 

Capitolul II este intitulat Noțiuni generale privind transmisiunea succesorală testamentară fiind 

structrat în trei secțiuni.  

În prima secțiune fiind dezbătută noţiunea și caracterele juridice ale transmisiunii testamentare. 

În cuprinsul acestei secțiuni a fost definită noțiunea de succesiune testamentară și testament precum și 

au fost enunțate fiecare caracter juridic în parte. Secțiunea a doua este definită condițiile de valabilitate 

a testamentului, asupra căruia la fel a fost efectuat o amplă analiză asupra fiecărei condiții de 

valabilitate. Secțiunea a treia a capitolui doi abordează locul și data deschiderii moștenirii testamentare 

conform noi reglementării. 

Capitolul III este intitulat Aspecte teoretico-practice privind tipurile testamentelor  și este 

structurat pe trei secțiuni.  

În cadrul primei secțiuni este analizat în detaliat specificul testamentelor ordinare precum și 

clasificarea acestuia conform codului civil nou. Secțiunea a doua este rezervată celei de-al doilea tip de 

testamente în cadrul acestor secțiuni a fost prezentată o analiză a tipurilor de testamente conform noii 

reglementării. Secțiunea a treia a capitolului tri la fel are o importanță importantă în el am încercat să 

elucidez conţinutul şi efectul testamentului mistic la etapa actuală. 

Capitolul IV este intitulat Stingerea și executarea testamentului  care la fel a fost structurat pe 

trei secțiuni, dintre care prima secțiune descrie modalitatea și cazurile de modificarea, revocarea, 

nulitatea și caducitatea testamentului. Secțiunea a doua a fost destinată reglementării rolului, 

importanţei şi efectului legatului în cadrul succesiunii testamentare. Secțiunea a treia fiind destinată 

studiului executării testamentare. 

Capitolul V este dedicat  Examinării practicii notariale în materia succesiunei testamentare.  

Concluziile generale și recomandările cоnțin o sintеză a celоr mai impоrtante aspecte ale 

succesiunei testamentare, Sunt evidențiate și unele prоpuneri, care în opiniа noastră, vin să 

îmbunătățeаscă legislațiа națiоnală cu privire la succesiunea testamentară. 

 

 



 

 

CONCLUZII  GENERALE ȘI PROPUNERI 

Ca rezultat al studierii aprofundate şi multilaterale a succesiunei testamentare conform noilor 

reglementări legislative, s-a reuşit soluţionarea unei importante probleme ştiinţifice ce rezidă în 

fundamentarea conceptuală a moștenirii testamentare. De rând cu investigaţia complexă realizată 

asupra succesiunei testamentare, aportul autorului se concretizează în concluzia finală şi propuneri, 

bazate pe rezultatul cercetărilor obiectivelor expuse în cuprinsul şi întroducerea tezei de master. 

Noile modificări întroduse în actualul Cod Civil păstrează majoritatea reglementărilor în materia 

testamentară, instituite anterior, pe care le apreciez, fără nici o exagerare ca fiind pretinente, necesare 

și importante. 

Doctrina de specialitate din Republica Moldova, România, Federația Rusă, cât şi cea din alte 

state acordă o anumită atenţie reglementărilor şi studiului cu privire la succesiunea testamentară. Este 

de remarcat faptul că atât statele exsovietice cât și statelor europene care au experiență înaintată în 

acest domeniu, descifreză testamentul ca unica formă de dispoziție pentru cauză de moarte, ultimul 

fiind o siguranţă pentru persoana fizică care hotărăşte ce va fi cu averea sa după ce ea va înceta să mai 

existe. Totodată, nu putem trece cu vederea faptul că dreptului succesoral național, la etapa acuală, 

continuă să fie o provocare pentru juriști. În plus, integrarea europeană și frecventele modificări 

legislative supun dreptul succesoral unor ample și inerente reconsiderări juridice. 

Prin urmare analizând istoricul instituției succesiunei testamentare, sa observat că succesiunea 

testamentară pe parcursul evoluţiei istorice a crescut, fiecare perioadă reuşind, mai mult sau mai puţin, 

să prezinte noi posibilităţi de realizare a acesteia. Aceste evoluţii nu au făcut decât să permită 

legiuitorului nostru să stabilească împrejurările optime în care poate să se realizeze succesiunea 

testamentară şi să creeze nişte condiţii destul de reuşite, de care să se bucure orice persoană care 

doreşte să întocmească un testament.  

Datorită importanţei şi gravității efectelor pe care le produc dispoziţiile testamentare şi pentru 

protejarea voinţei testatorului împotriva unor influenţe şi presiuni, legea prevede anumite condiții de 

valabilitate, de formă și de fond, care la general trebuie sa fie întrunite de majoritatea actelor juridice, 

pentru ca acestea din urmă să fie valabile și să producă efecte juridice. 

Ca urmare a analizei loculuil și data deschiderii moștenirii testamentare conform noi 

reglementării, am constatat că faptul juridic care determină naşterea dreptului de moştenire îl 

constituie moartea naturală a unei persoane, constatată fizic prin examinarea cadavrului sau care a fost 



declarată astfel prin hotărâre judecătorească. Mai mult, înainte de deschiderea moştenirii, nici nu se 

poate vorbi despre moştenitori ori masă succesorală, patrimoniul succesoral şi moştenitorii urmând să 

fie determinaţi numai după data deschiderii moştenirii. 

Ca element de noutate noul Codului Civil, reglementează cele mai potrivite forme de testament, 

care sunt de o mare importanță pentru utilizarea cotidiană. Fiecare categorie de testament este 

specifică unei anumite situații din viața persoanei și corespunde cu voința sa. Testamentul olograf 

reprezintă forma cea mai simplă, astfel pentru persoanele care nu doresc să se complice cu întocmirea 

unui testament, vor să evite cheltuielile și să economisească timp, pot liber să intocmească acest tip de 

testament, intr-un mod foarte simplu și cu cerințe reduse. Însăși dŕcă persoana dorește ca testamentul 

întocmit să fie asigurat în totalmente și să fie exclus de la orice riscuri, acĺsta poate beneficia de 

întocmirea testamentului autentic, mai ales că întocmirea testamentului dat este pîsibilă și pentru 

persoanele cu deficiențe fizice. 

Fiĺcare testament în parte reprezintă avantajele și inconvenientele sale, însă importanța majoră 

a acĺstora constă în forma lor spĺcifică, care pĺrmite persîanei de a alege mîdul în care dorește să dispună 

de patrimoniul său, rapîrtat la evenimentele din viŕța sa sau situațiile exceptionale, care impun 

întocmirea unui anumit tip de testament. 

Tîtuşi, în prŕctica notarilor, cel mai des se utilizĺază tĺstamentul autĺntic. Cosultând doctrina 

nŕțională inclusive și prŕcticienii în dîmeniu, am cînstatat că cetăţenii evită întocmirea unui testament 

olograf din motiv că nu sunt în deajuns informaţi cu privire la acest tip de testament sau din motiv că 

întocmirea unui testament olograf ar putea da naştere ulterior la unele litigii cu privire la valabilitatea 

acestuia Astfel, pentru o persoană care doreşte să dispună de patrimoniul său după moarte prin 

intermediul unui testament, cel autentic i se pare cel mai sigur şi uşor de întocmit. 

Principale dispoziții cuprinse în testament sunt cele referitoare la legat, la modificarea, 

revocarea, nulitatea, caducitatea testamentului și executarea testamentului. 

Legatul ca dispoziție testamentară este suprinsă încă din lumea romană și până în zilele noastre. 

Astfel reprezentând unul dintre cele mai picante și problematice aspecte a testamentului fiind o 

dispoziție testamentară, adica o dispoziție cuprinsă într-un testament prin care testatorul desemnează 

unu sau mai multe personae care, la decesul său, vor primi bunurile moștenirii. 

Caducitatea şi nulitatea reprezintă faptul că testamentul nu va produce niciodată efectele 

juridice dorite, iar diferenţa dintre acestea constă doar în circumstanţele care le generează. Dacă în 

cazul nulitaţii testamentului persoana putea să prevină acest fapt şi depindea în mare parte de modul în 

care a întocmit testamentul şi a respectat toate cerinţele legale, atunci caducitatea unui testament 

poate interveni independent de voinţa cuiva şi nu poate fi prentimpinată 



În final, putem menţiona că executarea testamentului reprezintă una din cele mai importante 

dispoziții testamentare, deoarece prin intermediul ei se realizează scopul pentru care a fost întocmit 

testamentul, şi anume - de a fi executat. Prin noul Cod civil legiuitorul făcut completări importante. 

După cum am observat, rolul executorului testamentar este unul foarte important, deoarece anume de 

el depinde eficienţa realizării succesiunii. De aceea acestuia trebuie să i se permită să-şi îndeplinească 

sarcinile fără a fi împiedicat, cu excepţia situaţiilor în care executorul abuzează de circumstanţele în care 

se află. 

Modernizarea Codului Civil a avut ca scop să contribuie la modernizarea și ajustarea prevederilor 

acestuia la ultimele evoluții legislative pe plan național, dar și la realizarea micii reforme în domeniul 

justiției. Astfel Cod civil a adus o mulţime de inovaţii legate de reglementarea diferitelor situaţii în 

vederea soluţionării cît mai uşoare a problemelor care pot apărea în legătură cu moștenirea.  

Reieşind din cele expuse propunem: 

- Considerăm necesar de a exclude unele aspect din Cartea IV a Coduli Civil (redacția 2019) și 

de-al complete cu alte reglementări care ar simplifica procedura de aceptare a succesiunei. 

R. Moldova este un stat tânăr, dar impune foarte multe ajustări a legislației. Multe 

implimentări effectuate în noua reglementare a Codului Civil sunt complicate și nu sunt pe 

înțelesul cetățenilor de rând. Ei nu au cultura juridică necesară, de aiea nici nu au reușit să se 

încadreze în împlimentările noi reglementări a Codului Civil. Din acest considerent mulți 

cetățeni evit să facă procedura respective de aceptare a moștenirii. 

Astfel propunem ca legiitorul să simplifice moștenirea să fie cât mai clară, în depedență de 

statutul poporului. 

- Consider necesar de a complete legislația națională cu unele reglementări în care Statul ar 

acoperi o parte din cheltueli privind sucesiunea. De oarece cotele de teren în raioanele din 

partea de Nord și Sud a țării sunt foarte eftine, costul acestora nu depășesc nici 800 de lei. 

Dar însuși perfectarea actelor acestora în cazul succesiunei și nu numai costă sute de euro. 

Din acest considerent mulți cetățeni evită să efectueze procedura respective, din lipse de 

finanțe. 

- Consider necesar de a modificat alin. (1) art. 2931 Codul Civil, cu un alt termen de renunțare 

la moștenire, cu un termen mai mare. Deoarec sunt multe situații când moștenitorii nu au 

nevoie de bunurile respective, fiind plecați peste hotare, dar ei trebuie să revină în țară, să 

aibă cheltuieli, doar ca să scrie renunț.  
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