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este necesară îmbinarea multiple-
lor forme educaționale, a diferitor 
tehnici de instruire școlară și pro-
fesională. 

Cea de-a doua componen-
tă esențială din cadrul sistemului 
științific – transmiterea – înseamnă 
exprimarea prin comportamentul 
individului uman a trăirilor sale, a 
atitudinilor și exteriorizarea lumii 
interioare. 

A treia componentă a sistemului 
științific – aplicarea cunoștințelor 
științifice – redă într-o formă con-
cretă, clară exprimarea individu-
ală în cadrul socializării umane, 
prin diverse mijloace de activitate 
profesională, prin rezultate reale. 
Aplicarea științifică reprezintă un 
indicator de realizare profesiona-
lă, care încununează eficient viața 
socială a persoanei. 

Concluzii. Așadar, factorii am-
bientali influențează semnificativ 
asupra tinerilor, avînd impact în 
toate sferele sociale. Este necesară 
implementarea cu grijă a diverselor 
metode și tehnici de aprobare siste-
matică a formelor de comportament 
atît în cadrul familial, cît și în cadrul 
instituțiilor de învățămînt. 
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SUMMARY
Due to the fast development of society, we find that the doctrine is more con-

cerned with legislative prospects than theoretical approaches of time, so we con-
clude that the institution of property alienation provided maintenance for life re-
mains an area we explored theoretical science. The main issues addressed by the 
legal literature, is reduced to approach the concept of the contract, its characters, 
participating subjects, their rights and obligations. None of the studies addressed 
content does not present a systematic and detailed theory of alienation Institution 
goods provided maintenance for life. Property Alienation Contract on condition 
of lifetime maintenance is one of the unnamed contracts very common in current 
practice. The law does not provide legal framework so the autonomy of the par-
ties is very high. The parties have the freedom and the duty to elaborate a highly 
detailed agreement like for named contracts. Therefore, they are free to determine 
the rules governing it, otherwise there will be applied as many principles of ma-
terial obligations that exist.

Keywords: analysis, institution alienation goods provided maintenance for 
life, doctrine

REZUMAT
Datorită dezvoltării rapide a societății, constatăm că doctrina este preocupată 

mai mult de perspectivele legislative decît de abordările teoretice de moment, de 
aceea constatăm că instituția înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
rămâne a fi un domeniu puțin explorat din punct de vedere teoretico-științific. 
Principalele probleme care sînt oglindite de literatura juridică se reduc la aborda-
rea noțiunii de contract, la caracterele acestuia, subiectele participante, drepturile 
și obligațiile acestora. Niciunul dintre studiile abordate nu prezintă un conținut 
teoretic sistematizat și detaliat privind instituția înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă.

Cuvinte-cheie: analiză, instituția înstrăinării bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, doctrină

Introducere. În literatura de 
specialitate autohtonă nu se 

acordă atenţia necesară aspectelor 
teoretice și practice ale instituţiei 
înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreținerii pe viaţă. Publicațiile 
se referă mai mult la contractul 
înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreținerii pe viaţă. 

Pornind de la cunoștințele 
dreptului civil, cumulîndu-le cu 
cunoștințele formulate în proce-
sul studierii cercetărilor existen-

te în acest domeniu, analizînd 
cadrul legislativ național și cel 
internațional, ne propunem drept 
sarcină prezentarea unei abor-
dări teoretico-practice specifice 
instituției înstrăinării bunurilor cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, care 
ar determina dimensiunea juridică 
a acestei instituții. 

Materiale și metode aplica-
te. La realizarea studiului au fost 
aplicate metodele: analiza, sinteza, 
comparația, investigația științifică. 
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Dintre materialele folosite enume-
răm legislația din domeniu a Re-
publicii Moldova, legislația și lite-
ratura de specialitate din România 
și din Federația Rusă.

Rezultate obținute și discuții. 
Drept reper pentru acest articol 
ne-au servit studiile cercetătorilor 
Gh. Avornic [1], B. Negru [17], 
E. Cojocari [10] etc. cu privire la 
instituția juridică, conform cărora 
aceasta reprezintă totalitatea nor-
melor juridice care reglementează 
o anumită categorie (o grupă uni-
tară) de relații sociale, generînd 
astfel o categorie aparte de ra-
porturi juridice. Instituția juridică 
formează sfera cea mai restrînsă 
a legăturii de conținut dintre mai 
multe norme juridice [1, p. 323]. 

Efectuînd examinarea în conse-
cutivitate cronologică, vom începe 
cu lucrarea din 2004 Drept civil, 
scrisă de E. Cojocari și V. Cojocari, 
în care este caracterizat contractul 
de înstrăinare de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă. În lucrare au-
torii aduc definiția legală a contrac-
tului, evidențiază caracterele aces-
tuia, obiectul, părțile componente. 
Totodată, ei fac o caracteristică 
succintă a drepturilor și obligațiilor 
părților, evidenţiază particulari-
tăţile acestui contract. Autorii își 
expun opinia că reglementările din 
Codul civil sînt mai favorabile pen-
tru beneficiar [9, p. 260]. 

În lista lucrărilor la temă se 
înscrie şi manualul cercetători-
lor Gh. A. Chibac, T. Mişin și I. 
Ţonov Dreptul civil (partea spe-
cială) [13]. În această lucrare au-
torii fac o caracterizare generală 
a contractului de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, evidențiind importanţa, 
caracterele, elementele, drepturi-
le şi obligaţiile părţilor, precum 
şi condițiile încetării acestui con-
tract. Cu regret, nu se acordă o 
atenţie cuvenită particularităţilor 
acestei instituţii, particularităţilor 
contractului şi a problemelor prac-

ticii judiciare. Nu vine cu noutăţi 
în acest sens nici noua ediţie a lu-
crării din 2013.

O altă lucrare recentă impor-
tantă pentru studiul nostru – Ca-
lificarea raporturilor contractu-
ale [14] – aparține cercetătorului 
Dorin Cimil și este destinată pro-
blemei calificării juridico-civile a 
raporturilor contractuale. Contrac-
tul civil reprezintă un instrument 
de reglementare a unei activităţi 
organizaționale, indică asupra 
caracterului juridic al raportu-
lui şi permite utilizarea de către 
subiecţii obligaţi a măsurilor de 
constrîngere din partea statului. 
Caracteristicile contractului civil 
în calitate de mijloace juridice pot 
fi atribuite, în mare măsură, și al-
tor entităţi de acest gen la care pot 
apela subiecţii în procesul de re-
alizare a dreptului şi, eventual, la 
calificarea contractelor. Am ţinut 
cont de cele relatate în lucrarea 
monografică, iar regulile de cali-
ficare a raporturilor contractuale 
au fost aplicate la analiza contrac-
tului de înstrăinare a bunurilor cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă [14, 
p. 24; 8].

Foarte amplu şi reuşit analizea-
ză contractul de înstrăinare a bu-
nurilor cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă autorii O. Chelaru și Iu. Mi-
halache în articolul Analiza juridi-
că a contractului de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă [15, p. 25, 38]. În acest ar-
ticol autorii analizează detaliat în 
aspect din legislaţia RM ce regle-
mentează contractul de înstrăinare 
a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă, referindu-se la caractere, 
noţiuni, particularităţi, expunîndu-
și punctul de vedere asupra naturii 
juridice a acestuia vizavi de regle-
mentările existente în alte state.

Merită atenţie și articolul sem-
nat de A. Bloşenco intitulat Înstră-
inarea bunurilor imobile prin acte 
juridice neautentificate notarial 
[3], în care autorul pune accentul 

pe protecţia bunurilor înstrăinate 
în general, accentuînd importanţa 
autentificării notariale și conside-
rînd că este necesară autentifica-
rea acestora. Astfel, cercetătorul 
susține că reglementarea deosebi-
tă a actelor juridice privind înstră-
inarea bunurilor imobile are drept 
scop garantarea exercitării şi apă-
rării dreptului de proprietate. 

După cum s-a afirmat corect în 
literatura de specialitate, dreptul 
subiectiv, recunoscut persoanei, 
a cărui realizare nu este asigurată 
prin mijloace de apărare, rămîne 
a fi doar un drept declarat [21, p. 
26, 98]. Fără posibilitatea fizică de 
a-şi apăra proprietatea, persoanele 
nu ar fi motivate să acumuleze ca-
pital, iar activitatea economică va 
fi limitată [3, p. 27, 29]. Autorul 
consideră că una dintre garanţiile 
apărării dreptului de proprietate 
este înregistrarea de stat a dreptu-
lui de proprietate asupra bunurilor 
imobile. Potrivit art. 290 alin. (1) 
din Сodul civil al RM, dreptul de 
proprietate şi alte drepturi reale 
asupra bunurilor imobile, grevări-
le acestor drepturi, apariţia, modi-
ficarea şi încetarea lor sînt supuse 
înregistrării de stat.

Înregistrarea de stat se efectu-
ează în Registrul bunurilor imobi-
le. Procedura de înregistrare este 
reglementată atît de CC RM, cît 
şi de Legea cadastrului bunurilor 
imobile, adoptată la 25.02.1998 
[16, p. 28, 29]. Legea respectivă 
stabilește sistemul organelor care 
efectuează înregistrarea de stat, 
competenţa lor, particularităţile 
înregistrării unor tipuri de bunuri 
imobile şi a drepturilor asupra lor, 
răspunderea pentru încălcarea re-
gulilor de înregistrare. Deşi după 
intrarea în vigoare a legii respec-
tive obligativitatea autentificării 
notariale a actelor juridice privind 
înstrăinarea bunurilor imobile a 
fost menţinută, odată cu intrarea în 
vigoare a CC RM din 2002 această 
cerinţă a fost exclusă [3, p. 29]. 
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Prezintă interes articolul cer-
cetătoarei V. Cebotari Prevederi 
legale privind obligaţia de întreţi-
nere publicat în 2003. În acest ar-
ticol autoarea face o analiză com-
parativă a obligaţiilor dreptului de 
întreţinere prevăzut de legislaţia 
familială și a celor prevăzute de 
CC RM din 2002 cu referinţă la 
contractul de înstrăinare a bunului 
cu condiţia de întreţinere pe viaţă, 
evidenţiind atît asemănările, cît şi 
deosebirile [12, p. 16]. 

O altă lucrare la care ne vom 
referi aparţine de asemenea V. 
Cebotari – Natura juridică a con-
tractului privind plata pensiei de 
întreţinere. În acest articol, autoa-
rea remarcă faptul că Codul fami-
liei al RM, adoptat la 26 octombrie 
2000, a introdus o noţiune nouă în 
legislaţia Republicii Moldova – 
contractul privind plata pensiei de 
întreţinere. Conform art. 94 alin. 1 
din CF RM, contractul privind pla-
ta pensiei de întreţinere se încheie, 
se execută, se modifică, se rezili-
ază şi se declară nul în conformi-
tate cu normele CC RM din 2002. 
Deci, după natura juridică acest 
contract poate fi considerat unul 
dintre multiplele contracte civile, 
deoarece posedă toate atributele 
unui contract civil. Autoarea arată 
totodată şi deosebirile acestuia de 
alte contracte asemănătoare, înde-
osebi cu contractul de înstrăinare 
a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă [11, p. 11].

Sînt importante din punct  de 
vedere științific şi lucrările autoru-
lui autohton O. Cazac, care în mai 
multe publicaţii se referă la unele 
aspecte ce au tangenţă cu instituția 
în discuție. Astfel, în articolul 
Conceptul Codului civil al Repu-
blicii Moldova asupra efectelor 
juridice ale rezoluţiunii contrac-
tului: retroactivitate sau raport 
de lichidare, autorul expune unele 
opinii referitoare la efectele juri-
dice ale rezoluţiunii contractului, 
care sînt importante şi pentru con-

tractual de înstrăinare a bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă [5, 
p. 61-67]. 

În alt articol din 2012 al cer-
cetătorului O. Cazac – Dreptul 
creditorului de a alege rezoluţiu-
nea ori menţinerea contractului şi 
limitele acestui drept – este ana-
lizat dreptul creditorului de a ale-
ge rezoluţiunea, de care autorul a 
ţinut cont în cercetarea efectuată 
analizînd drepturile beneficiarului 
întreţinerii, precum şi așe dobîndi-
torului [6, p. 66-71]. Sînt impor-
tante pentru studiul nostru şi arti-
colele ştiinţifice ale aceluiași autor 
Temeiurile rezoluţiunii şi rezilierii 
contractelor conform prevederilor 
noului Cod civil [7] și Utilitatea 
distincţiei dintre rezoluţiunea şi 
rezilierea contractului civil: pro-
bleme şi soluţii [8], prezentate la 
conferinţe internaţionale.

Studiul efectuat ne convinge că 
relaţiile sociale privind înstrăinarea 
bunurilor cu condiţia întreținerii pe 
viață au existat din cele mai vechi 
timpuri. Însă modificările interve-
nite în ultimele decenii la nivel eco-
nomic, politic și social au determi-
nat necesitatea creării unui instru-
ment juridic mai eficient, care să 
răspundă cerinţelor societății con-
temporane. Des întîlnită, apărută în 
practică, dezvoltată de aceasta, de 
doctrină şi jurisprudenţă, lipsită de 
norme care să îi determine definiţia 
şi conținutul mai amplu, instituţia 
de înstrăinare a bunurilor contra 
întreţinerii pe viață ridică întrebări, 
pe de o parte, din cauza dificultăţii 
cu care este delimitată de contrac-
te asemănătoare, cum ar fi vînza-
rea – cumpărarea, în cazul în care 
bunul se înstrăinează în schimbul 
unei sume de bani şi a întreţinerii, 
sau donaţia cu sarcini, contractul 
de întreţinere reglementat de legis-
laţia familială, socială; pe de altă 
parte, datorită necesității determi-
nării regulilor aplicabile: cele ale 
contractului în general sau cele ale 
contractelor înrudite. 

Nominalizarea instituției înstră-
inării bunurilor cu condiţia întreţi-
nerii pe viaţă în contextul cercetă-
rilor juridice este o sarcină destul 
de importantă. Necesitatea unei 
asemenea abordări pornește de la 
caracterul inovativ al domeniului, 
deoarece nu există încă o abor-
dare teoretică unică a instituției 
înstrăinării bunurilor cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă. În funcție de 
nivelul de dezvoltare a instituției 
și de perceperea acesteia de către 
societate, propunem a deosebi cî-
teva arii distincte de reglementare 
a instituției date. Abordările teore-
tice ale domeniului pot fi divizate 
și ele în funcție de diferite criterii. 

Reieșind din caracterul verti-
ginos de dezvoltare a societății, 
constatăm că doctrina este preo-
cupată mai mult de perspectivele 
legislative decît de abordările te-
oretice de moment, de aceea con-
cluzionăm că instituția înstrăinării 
bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă rămîne a fi un domeniu 
ne explorat teoretico-științific. 
Principalele probleme care sînt 
abordate de literatura juridică se 
reduc la abordarea noțiunii de 
contract, la caracterele acestuia, 
subiectele participante, drepturile 
și obligațiile acestora. Niciunul 
dintre studiile abordate nu prezin-
tă un conținut teoretic sistematizat 
și detaliat privind instituția înstră-
inării bunurilor cu condiţia întreţi-
nerii pe viaţă.

În practica judiciara a României 
nu a existat un punct de vedere co-
mun cu privire la efectele pe care 
le produce rezoluțiunea contrac-
tului de întreținere. Astfel, unele 
instanţe au hotărât ca, în cazul ad-
miterii unei acţiuni în rezoluţiunea 
contractului de întreținere, părţile, 
fără distincţie, urmează să fie re-
puse în situaţia anterioară înche-
ierii convenţiei, în sensul că debi-
torul întreţinerii trebuie obligat să 
restituie creditorului bunul trans-
mis la încheierea contractului, iar 
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creditorul întreținerii să restituie 
contravaloarea întreţinerii pe tim-
pul cît obligaţiile s-au executat. 
Alte instanţe, dimpotrivă – au 
considerat că în cazul rezoluţiunii 
contractului de întreţinere, persoa-
na obligată la prestarea întreţinerii 
care nu şi-a îndeplinit obligaţiile 
din cauza unor împrejurări ce-i 
sînt imputabile nu are dreptul să 
ceară restituirea celor ce a utilizat 
în executarea contractului [18, p. 
23]. Ultima soluţie este cea lega-
lă. Acest aspect este reglementat 
de Codul Civil al României din 
2011 prin art. 2263, alin. 5, care 
prevede că ”în cazul în care rezo-
luţiunea se pronunţă datorită neîn-
deplinirii culpabile a obligaţiei de 
întreţinere, debitorul în culpă nu 
poate obține restituirea prestaţiilor 
de întreţinere executate”. 

Doctrina reflectă înstrăinarea 
de bunuri cu condiţia întreţine-
rii pe viaţă în conţinutul manu-
alelor şi monografiilor de drept 
civil cu referință la contractul 
de întreținere, și mai puțin la 
instituție, împărtășind mai multe 
opinii. De exemplu, în conţinutul 
manualelor de drept civil din Fe-
deraţia Rusă se face o caracteriza-
re şi a contractului de întreţinere 
pe viaţă. Prezintă interes lucrările 
de doctorat ale cercetătorilor S. 
Natarov, Ia. Kliucinikov, P. Fedo-
seev, care nu numai că au cercetat 
contractul de întreținere pe viață, 
dar au reflectat și unele aspecte 
istorice ale apariției și dezvoltării 
instituției întreținerii pe viață. De 
exemplu, Natarov menționează 
că primele relații de întreținere 
în Rusia erau legate de biserici și 
mănăstiri, cărora li se transmiteau 
bunuri pentru ca proprietarii aces-
tora să fie întreținuți la bătrînețe 
[22, p. 21]. În doctrina rusă exis-
tă mai multe opinii referitoare la 
natura juridică a contractului de 
înstrăinare a bunurilor cu condiția 
întreținerii pe viață. Astfel, A. 
Șteiberg și M. Baru consideră că 

acesta este un contract de donație; 
V. Resențev susține că acesta este 
un contract aparte, cu caracteris-
tici specifice, iar V. Maslov este 
de părerea că acesta constituie o 
varietate a contractului de vînzare 
– cumpărare.

Doctrina românească reflectă 
înstrăinarea de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă în conţinutul 
manualelor şi monografiilor de 
drept civil, dar cu referință ne-
mijlocită doar la contractul de 
întreținere, împărtășind mai multe 
opinii. 

Una dintre publicațiile recente 
a doctrinarilor români este Co-
mentariul la Codul Civil Român 
din 2011, în care se comentează 
și reglementările privind contrac-
tul de întreținere, care este de fapt 
o noutate, deoarece Codul civil 
român vechi reglementa acest 
contract în cadrul contractului de 
rentă viageră. Deși în cod este re-
glementat separat și contractul de 
rentă viageră, prezintă un interes 
deosebit reglementările privind 
regulile aplicabile în cazul înlocu-
irii întreținerii prin rentă, care sînt 
apreciate de specialiștii care fac 
comentarii [2, p. 2200].

Astfel, în lucrarea recentă a 
autorului, Manuela Tăbăraș, în 
capitolul XII a monografiei Con-
tracte speciale, se face o succin-
tă caracterizare a contractului de 
întreținere în conformitate cu pre-
vederile Noului cod civil român, 
evidențiind caracterele specifice, 
conținutul, modul de constituire, 
garantarea, revocarea și înceta-
rea, fără a face o analiza științifică 
[20, p. 271]. În lucrarea recentă a 
autorului român Florin Moțiu, in-
titulată Contracte speciale în noul 
Cod civil, într-un capitol apar-
te este caracterizat contractul de 
întreținere, evidențiindu-se carac-
terele juridice, condițiile de vali-
ditate, delimitarea acestuia față de 
alte contracte, efectele și încetarea 
contractului [19, p. 351]. 

Contractul de întreținere este 
studiat și în lucrarea cercetătorului 
român Bujorel Florea Drept civil. 
Contracte speciale, în care autorul 
vine cu o analiză științifică critică 
a reglementărilor noului Cod civil 
român referitoare la noțiunea con-
tractului de întreținere, condițiile 
de validitate, obligațiile părților, 
încetarea contractului. Însă 
menționează că nu sînt publicații 
recente privind instituția înstrăină-
rii de bunuri cu condiția întreținerii 
[4, p. 207].  

Concluzii. Cercetările științi-
fice existente asupra instituţiei 
înstrăinării de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă sînt insufici-
ente și nu dau răspunsuri la un șir 
de întrebări apărute în realitatea 
socială. Acest domeniu, care devi-
ne tot mai solicitat, se prezintă ca 
unul neexplorat. Cercetînd litera-
tura de specialitate din Republica 
Moldova ce abordează instituţia 
înstrăinării de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, nu am găsit 
soluții pentru un șir de probleme. 

Conceptul instituţiei înstrăi-
nării bunurilor cu condiţia între-
ţinerii pe viaţă nu a fost univoc 
interpretat şi înţeles pe parcur-
sul diverselor perioade istorice. 
Această stare de lucruri îşi găseş-
te explicaţia, mai întîi de toate, în 
faptul că există un spectru foarte 
larg de probleme ce trebuie solu-
ţionate ca premisă a formulării şi 
determinării unei viziuni concrete 
asupra contractului de înstrăinare 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă vi-
zavi de dezvoltarea social-econo-
mică a ţării.

Este limpede că algoritmul 
de căutare a răspunsurilor la în-
trebările ce preocupă specialiştii 
din domeniu, dar şi conţinutul, şi 
caracterul răspunsurilor aflate de-
pind de interpretarea normelor în 
vigoare.

Recenzent:
Veronica GÎSCĂ, 

doctor în drept, conf. univ.
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