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TITLUL I  
Aspecte generale 

 
Capitolul 1 

DEFINI IA CONTRACTULUI DE ÎNTRE INERE 

De lege lata, defini ia legal 1 a contractului de între inere este pre-
v zut  în art. 2254 NCC. În doctrin 2 s-a subliniat c , din punct de 
vedere formal, legiuitorul civil român a în eles s  defineasc  acest 
contract prin prisma obliga iei debitorului între inerii ca i con inut i 
durat , similar contractului de rent  viager , urmând ca definirea 
complet  s  se realizeze prin raportare la modul de constituire, în acord 
cu prevederile art. 2256 alin. (1) coroborate cu art. 2243 NCC. 

Contractul de între inere s-a definit ca fiind acea conven ie prin care 
debitorul se oblig  s  execute, în favoarea celeilalte p r i sau a unui ter , 
presta iile aferente între inerii i îngrijirii pentru o anumit  perioad  care, 
dac  nu este prev zut  în contract, se prezum 3 ca fiind viager .  

                                                 
1 În doctrin , se apreciaz  c  acest contract a fost consacrat legal ca efect al frec-

ventei uzit ri practice, prin prisma nevoilor societ ii; Florin Mo iu, Contractele speciale. 
Curs universitar, ed. a VI-a, rev zut  i ad ugit , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2015,  
p. 329, nota 1 de subsol; în acest sens a se vedea infra cu privire la informa iile statistice, 
pp. 19 i urm toarele. 

2 În acest sens, Victor Marcusohn, Drept civil. Contracte speciale, Ed. Universul 
Juridic, Bucure ti, 2016, p. 365; Dana Gârbovan, Noul Cod civil. Comentarii, doctrin  i 
jurispruden . Vol. III. Art. 1650-2664. Cartea a V-a. Despre obliga ii (titlurile IX-XI). Cartea 
a VI-a. Despre prescrip ia extinctiv , dec dere i calculul termenelor. Cartea a VII-a. 
Dispozi ii de drept interna ional privat, Ed. Hamangiu, Bucue ti, 2012, p. 640; autoarea 
subliniaz , sub aspectul tehnicii legislative, distan area legiuitorului de defini ia re inut  în 
doctrin  i jurispruden , atât sub aspect formal cât i de substan . Sub aspect formal, în 
sensul c  s-a optat pentru definirea contractului de între inere prin prisma obliga iilor 
debitorului, i sub aspectul substan ei, în privin a trimiterii pentru completarea defini iei 
contractului de între inere cu regulile aplicabile contractului de rent  viager . 

3 Men ion m c  în doctrin  se sus ine, neargumentat, c  „trebuie s  rezulte expres 
din voin a p r ilor caracterul viager”, în acest sens Lucia U , Contracte speciale în Noul 
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P r ile contractului de între inere sunt, din punct de vedere legal, 
denumite generic debitorul obliga iei de între inere i creditorul obliga-
iei de între inere.  

Preciz m c  atunci când între inerea este constituit  prin mecanismul 
stipula iei pentru altul, p r ile vor fi stipulantul (constitutorul obliga iei 
de între inere), promitentul (debitorul obliga iei de între inere) i ter ul 
beneficiar (creditorul obliga iei de între inere). 

În doctrin 1 se consider  c  trebuie urmat modelul general (majo-
ritar) astfel c  ar trebui individualiza i cocontractan ii. Sub acest aspect, 
preciz m c  Titlul IX – Diferite contracte speciale, al noului Cod civil, 
cuprinde un num r de 20 de contracte, p r ile fiind individualizate în 
cazul primelor 17 contracte i având denumiri generice numai în cel al 
ultimelor 3 contracte. Astfel, cocontractan ii nu sunt individualiza i sub 
aspectul denumirii în cazul contractului de între inere, la contractul de 
joc i pariu2, respectiv la cel  de tranzac ie3. 

Observ m c  legiuitorul civil român nu a optat pentru a individualiza 
cocontractan ii, optând în schimb pentru denumiri generice: „creditorul 
între inerii”, „debitorul între inerii”, respectiv „un anumit ter ”.  

Men ion m c  no iunile de „creditor al între inerii”, respectiv „un 
anumit ter ” apar în îns i primul articol dedicat reglement rii (no iunii) 

                                                                                                                
Cod civil, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2012, p. 292 i nota 1 de subsol; subliniem c  potrivit 
prevederilor art. 2254 alin. (2) teza întâi coroborat  cu teza final  NCC, dac  p r ile nu au 
prev zut durata contractului, se prezum  (absolut) c  este datorat  pentru toat  durata 
vie ii creditorului între inerii 

1 În acela i sens, a se vedea i Liviu St nciulescu, Curs de drept civil. Contracte. Teste 

gril , ed. a 2-a revizuit  i ad ugit , Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2014, p. 445, nota 3 de 

subsol. Autorul subliniaz  c  în literatura de specialitate din Fran a (Alain Benabent, Droit 

civil: Les contrats speciaux civils et commerciaux. 8 edition, Montchretien, 2008, p. 655) 

beneficiarul între inerii este denumit „bailleur”, care în traducere liber  înseamn  locator. 

Observ m c , de i cele dou  no iuni nu se confund , similitudini exist , deoarece atât 

locatorul cât i beneficiarul între inerii sunt îndritui i în a primi presta ii succesive. 
2 În baza art. 2264 (lipsa dreptului la ac iune) alin. (2) teza I NCC, cel care pierde 

(pierz torul) nu poate s  cear  restituirea pl ii f cute de bun  voie. 
3 Conform art. 2267 NCC, tranzac ia este contractul prin care p r ile previn sau sting 

un litigiu, inclusiv în faza execut rii silite, prin concesii sau renun ri reciproce la drepturi 

ori prin transferul unor drepturi de la una la cealalt . 
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contractului de între inere, art. 2254 NCC, în alineatul al doilea, respec-
tiv în alineatul întâi. „Debitorul între inerii” este men ionat, ca atare, 
pentru prima oar  în cuprinsul art. 2257 alin. (1) teza întâi NCC.  

Declinarea propunerii (indirecte) avansate de doctrin , în sensul 
individualiz rii p r ilor contractuale, ni se pare relativ bizar  în condi iile 
în care nici cu privire la p r ile obliga iei legale de între inere nu se 
folosesc no iunile de „între inut legal”, respectiv „între in tor legal”. 
Ca atare ar fi fost exclus riscul cre rii unor confuzii. Subliniem c  în 
doctrin 1 s-a avansat opinia c  folosirea în cadrul contractului de între-
inere a denumirii de „credi-rentier” pentru cel care transmite proprie-

tatea unui bun (imobil), precum i a denumirii de „debi-rentier” pentru 
cel care se oblig  s  presteze între inerea, este mai util  pentru denumirea 
i identificarea p r ilor contractante, neputându-se confunda cu p r ile 

contractului de rent  viager , deoarece în cazul acestui contract din urm , 
obliga ia este divizibil . 

De lege ferenda propunem folosirea no iunilor de „între inut con-
ven ional”, „între in tor conven ional”, respectiv „ter  beneficiar al 
între inerii conven ionale”.  

Cu privire la defini ia proiectat , subliniem c  în Proiectul Codului 
civil din 20042 legiuitorul optase pentru denumirea de „contract de 
între inere pe via ”. În art. 1720 din actul normativ men ionat, se reg -
sea defini ia proiectat , prev zându-se c  o parte se oblig  s  transmit  
celeilalte un bun în schimbul obliga iei de între inere i îngrijire pentru 
tot timpul vie ii sale. Observ m c , spre deosebire de defini ia de lege 
lata, în defini ia proiectat  se restrângea cercul libert ii de voin , con-
ven ia fiind de plano cu titlu-oneros i viager . 

Este adev rat c  defini ia proiectat  reproducea fidel defini ia 
consacrat  în doctrina i jurispruden a cristalizat  pân  în acel moment, 
îns  nu inea seama de realit ile practice ale voin ei p r ilor. Ca atare 
exista riscul ca atunci când contractul se încheia cu titlu-gratuit i/sau pe 

                                                 
1 Grigore Ionescu, Observa ie la sent. civ. a Trib. Caransebe , no. c. 360/22-1923 din 

2 Noemvrie 1927, în P.R. 1928, Partea a III-a, Solu iuni jurispruden iale române i str ine, 
p. 68. 

2 http://www.dsclex.ro/coduri/pr_civil.htm. 
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o durat  determinat  s  cad  sub sfera regulilor aplicabile contractelor 
nenumite. 

În ceea ce prive te defini ia contractului de între inere astfel cum se 
reg sea în cuprinsul Codului civil român din 1940, a priori men ion m 
c  nevoia adopt rii unui nou Cod civil s-a resim it înc  din perioada 
interbelic .  

În acest sens, în anul 1939 a fost adoptat „Codul civil Carol al 
II-lea”, ulterior modificat i republicat în M. Of. nr. 206 din 6 septembrie 
1940, urmând a intra în vigoare la data de 15 septembrie 1940. Climatul 
politic de la acea vreme a f cut ca intrarea în vigoare s  fie amânat , 
eveniment care nu s-a mai produs niciodat . Deoarece în tot acest 
interval de timp au existat în paralel dou  coduri, Codul civil din 1864 în 
vigoare i Codul civil din 1940, a c rui intrare în vigoare nu s-a mai 
produs, prin art. 230 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
noului Cod civil, a fost necesar  abrogarea ambelor coduri. 

Trebuie precizat c  printre sursele de documentare pentru elaborarea 
Noului Cod civil din 2011 au fost avute în vedere atât Codul civil român 
din 1930 („Codul civil Carol al II-lea”) cât i Proiectul Codului civil 
român din 1971. 

Codul civil din 1940, define te contractul de între inere pe via  în 
art. 1665, ca fiind contractul prin care o parte se oblig  s  transmit  
celeilalte un bun în schimbul obliga iei de între inere i îngrijiri pe tot 
timpul vie ii. 

Cu referire la defini ia contractului de între inere conform Proiec-
tului din anul 1971 privind Codul civil, men ion m c  acest contract se 
g sea reglementat în cuprinsul art. 751-756. Contractul de rent  viager  
era nereglementat, îns  se prevedea c  dispozi iile privind contractul de 
între inere urmau s  se aplice în mod corespunz tor i în cazul în care 
dobânditorul bunului transmis datora în temeiul contractului o rent  
viager . De asemenea, se mai prevedea posibilitatea instan ei de a 
transforma obliga ia de între inere în obliga ia de plat  a unei rente. 

Sub aspectul dreptului comparat, cu privire inclusiv la codurile1 
avute în vedere pentru elaborarea Proiectului Noului Cod civil, preciz m 

                                                 
1 A se vedea Expunerea de motive cu privire la Proiectul Noului Cod civil, publicat  în 

https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2011/05/Expunere-de-motive-proiect-LPA-C
PC.doc. 
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c  acest contract este nereglementat de Codul civil din provincia 
Quebec1 (Canada), codurile civile polonez2, bulgar3, grec4, ceh5, francez6, 
belgian7, italian8, spaniol9, german10, olandez11, japonez12, sau 
brazilian13, fiind îns  reglementat de codurile civile elve ian14, croat15, 
maghiar16, moldovenesc17, lituanian18, ucrainean19, georgian20, rus21 i 
bielorus22.  

                                                 
1http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?typ

e=2&file=/CCQ_1991/CCQ1991.html. 
2 https://supertrans2014.files.wordpress.com/2014/06/the-civil-code.pdf. 
3 http://archive.bild.net/legislation/docs/4/civil9.html. http://id-lawoffice.com/services/ 

transfer-of-the-ownership-right-over-a-property-in-exchange-for-maintenance-and-care/. 
4 http://www.ministryofjustice.gr/site/kodikes. 
5 http://www.czechlegislation.com/en/89-2012-sb. 
6 https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721. 
7 Ioana Nicolae, Contractul de între inere, Ed. Universit ii Transilvania din Bra ov, 

2007, p. 62. 
8 http://www.jus.unitn.it/cardozo/obiter_dictum/home.html. 
9http://www.elra.eu/wp-content/uploads/file/Spanish_Civil_Code_(C%C3%B3digo_ 

Civil)%5B1%5D.pdf. 
10 https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html. 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/index.html#gl_p3316. 
11 http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook077.htm. 
12 http://www.moj.go.jp/content/000056024.pdf. 
13 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=226199. 
14 https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19110009/201507010000/ 

220.pdf. 
15 http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/eur/lxwecro.htm. 

http://www.vsrh.hr/CustomPages/Static/HRV/Files/Legislation__Civil-Obligations-Act.pdf. 
16 https://tdziegler.files.wordpress.com/2014/06/civil_code.pdf. 
17 http://lex.justice.md/md/325085/. 
18 http://pravo.lv/likumi/05_4_gz.html. 
19 http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=439788. 

 http://www.ebrd.com/downloads/legal/core/ukraine.pdf. 
20 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ge/ge012en.pdf. 

https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/90468/118660/F999089720/GEO

90468%20Geo.pdf. 
21 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ru/ru083en.pdf. 
22 http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/by/by020en.pdf. 
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În ceea ce prive te defini ia legal  a contractului de între inere 
conform Codului civil al Republicii Moldova din 2002, men ion m c  
acest act normativ reglementeaz  contractul de înstr inare a bunului cu 
condi ia între inerii pe via , în cuprinsul art. 839 fiind prev zut c  acesta 
este acea conven ie prin care o parte (beneficiarul între inerii) se oblig  
s  dea celeilalte p r i (dobânditor) în proprietate un bun imobil sau 
mobil, iar dobânditorul se oblig  s  asigure beneficiarului între inere în 
natur  – locuin , hran , îngrijire i ajutorul necesar pe timpul cât va tr i, 
precum i înmormântare. 

Contractul de între inere era, de asemenea, reglementat i sub egida 
Codului civil al Republicii Moldova din 19641 (abrogat), în capitolul 
XXXVII, având denumirea de contractul de înstr inare a unei case de 
locuit cu condi ia între inerii pe via . Conform prevederilor art. 445, din 
actul normativ men ionat, în baza contractului de înstr inare a unei case 
de locuit cu condi ia între inerii pe via , o persoan  incapabil  de munc  
din cauza vârstei sau în leg tur  cu starea s n t ii (denumit  transmi-

tor) transmite în proprietate unei alte persoane (denumit  dobânditor) o 
cas  de locuit sau o por iune din cas , în schimbul c reia dobânditorul se 
oblig  s  procure transmi torului, pân  la moartea acestuia, asigurare 
material  în natur  – locuin , hran , îngrijire i ajutorul necesar. 

Observ m c  spre deosebire de noua reglementare, cea veche pre-
vedea posibilitate încheierii contractului de între inere numai dac  bene-
ficiarul între inerii transmitea dreptul de proprietate asupra unei case de 
locuit. Cu toate acestea, în literatura de specialitate2 moldoveneasc  se 
subliniaz  c  aceast  conven ie era rar folosit  în practic , deoarece 
foarte pu ine persoane dispuneau de o cas  de locuit. 

                                                 
1 http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=286216. 
2 Angela T l mbu , Reglement rile privind institu ia înstr in rii bunurilor cu condi ia 

între inerii pe via  în legisla ia Republicii Moldova i a altor state, în Revista Legea i via a, 
Decembrie, 2016, p. 27; Angela T l mbu , Analiza problematicii privind institu ia înstr i-
n rii bunurilor cu condi ia între inerii pe via  prin prisma materialelor tiin ifice publicate 
de autori autohtoni, precum i legisla ia în vigoare. În Materialele Simpozionului tiin ific 
Interna ional „Agricultura modern  – realiz ri i perspective, cadastru i drept”, consacrat 
anivers rii a 80 de ani de la înfiin area UASM. Vol. 33. Chi in u, 2013, p. 236. 

http://www.legesiviata.in.ua/archive/2016/12-1/4.pdf. 
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Subliniem i prevederile Codului civil al fostei Republici Sovietice 
Federativ  Socialist  Rus 1 din 1964, care în art. 2532 reglementau acest 
contract sub denumirea de „vânzare cu clauz  de între inere”.  

Potrivit acestui text de lege, persoana care vinde o cas  de locuit 
pentru a i se asigura între inerea (locuin , hran , îmbr c minte, îngrijiri 
medicale), trebuie s  fie incapabil  de a munci datorit  vârstei sau st rii 
s n t ii sale, defini ia legal  a acestui contract fiind identic  cu cea din 
Codul civil al Republicii Moldova din 1964. 

   
În ceea ce prive te defini ia doctrinar  a contractului de între inere, 

sub egida vechiului Cod civil, în literatura de specialitate3 se aprecia în 
mod constant c  acesta este o crea ie a practicii judiciare i a doctrinei. 
Apreciem c  aceast  formulare era inexact , întrucât nu inea seama de 
defini ia actului juridic nenumit4.  

Într-adev r, aceast  conven ie reprezenta rezultatul principiului 
libert ii de voin  a p r ilor, iar nu al jurispruden ei i/sau al doctrinei, 

                                                 
1 Ion Petcu, Contractul de între inere în proiectul codului civil, în RRD, anul XXIX,  

nr. 6/1973, p. 15. 
2 „Article 253. Sale of a house on condition of lifetime support of the seller. By a 

contract for sale of a house on condition of lifetime support of a seller who is unable to 
work on account of age or condition of health, the seller transfers a house or part of a 
house to the ownership of the buyer, and the buyer undertakes in payment of the 
purchase price to provide the seller until the end of his life with material security in kind-in 
the form of a place to live, food, care and necessary assistance”. http://repository.law. 
umich.edu/books/3/. 

3 În acest sens a se vedea doctrina cvasiunanim  în aceast  materie; cu titlu exem-
plificativ enumer m: Florin Mo iu, Contractele speciale. Curs universitar, ed. a VI-a, rev -
zut  i ad ugit , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2015, p. 329, nota 1; Mihaela-Gabriela 
Berindei, Noul Cod civil. Studii i comentarii. Volumul III. Partea a II-a. Cartea a V-a  
(art. 1650-2499). Contracte speciale. Garan ii, Coordonator: Marilena Uliescu, Ed. Universul 
Juridic, Bucure ti, 2015, Academia Român , Institutul de cercet ri juridice, Departamentul 
de drept privat „Traian Iona cu”, p. 761 

4 În doctrin , Gabriel Boroi, Liviu St nciulescu, Institu ii de drept civil în regle-
mentarea noului Cod civil, Ed. Hamangiu, 2012, p. 88, actele juridice nenumite, cunoscute 
i sub denumirea de atipice, au fost definite ca fiind acelea care nu se bucur  de o regle-

mentare proprie, dând expresie principiului libert ii actelor juridice. 
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întrucât pe de-o parte rolul judec torului1 nu este acela de a crea con-
tracte, ci de a aplica legea pentru solu ionarea litigiilor civile, iar pe de 
alt  parte literatura de specialitate juridic 2 are rolul3, printre altele, de a 
contribui la realizarea unei comunic ri mai eficiente a dreptului. 

În literatura de specialitate4 contractul de între inere a fost definit ca 
fiind conven ia prin care între inutul transmite unul sau mai multe bunuri 
determinate i/sau o sum  de bani între in torului, care se oblig  s  
presteze între inere celui dintâi sau unei ter e persoane – beneficiar al 
între inerii, pân  la data decesului sau pe o durat  de timp determinat , 
iar dup  moarte s  o înmormânteze5.  

În literatura de specialitate6 mai veche, conven iile de între inere 
erau definite ca fiind contractele prin care o parte înstr ineaz  un fond în 
schimbul sarcinei dobânditorului de a între ine pe vânz tor. 

În doctrin 7, sub egida vechiului Cod civil se aprecia ca fiind criti-
cabil  denumirea folosit  în practic , i uneori chiar i în literatura de 
specialitate8, de „vânzare-cump rare cu clauz  de între inere”, deoarece 

                                                 
1 Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1), denumit marginal, rolul judec torului 

în aflarea adev rului, din noul Cod de procedur  civil , judec torul solu ioneaz  litigiul în 

baza regulilor de drept care îi sunt aplicabile. 
2 În acest sens, Claudiu Ramon Butculescu, Rolul clarificator al doctrinei pentru 

comunicarea juridic , publicat  pe http://www.nos.iem.ro/bitstream/handle/123456789/ 

201/Claudiu%20Ramon.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
3 În doctrin , Codrin Macovei, Contracte speciale, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2006,  

p. 307, se apreciaz  rolul doctrinei în materia contractului de între inere ca fiind esen ial 

prin prisma facilit rii unei jurispruden e variate i bogate. 
4 În acest sens, Eugeniu Safta-Romano, Contracte civile. Încheiere, executare, 

încetare, ed. a III-a rev zut  i ad ugit , Ed. Polirom, Ia i, 1999, p. 326. 
5 Dumitru Macovei, Marius Sebastian Striblea, Drept civil, Contracte, Succesiuni,  

Ed. Junimea, Ia i, 2002, p. 103. 
6 N. Nichita, not  la sent. Judec toriei B ile ti, în PR, 1927, Partea a II-a, p. 269; 

observ m cum autorul în definirea contractului de între inere folose te no iunile de „vân-

z tor” i „sarcin ”, specifice contractului de vânzare sau dona iei. 
7 În acest sens Francisc Deak, Tratat de drept civil..., p. 536; Eugeniu Safta-Romano, 

op. cit., p. 329; Codrin Macovei, op. cit., p. 310, nota 3 de subsol. 
8 Raul Petrescu, Principalele contracte de drept civil, Ed. Oscar Print, Bucure ti, 1997, 

p. 43. 
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setul de reguli aplicabil se stabile te în func ie de calificarea naturii 
(juridice a) contractului, care nu putea s  fie dubl .  

Pe de alt  parte, din punct de vedere terminologic, mergându-se pe 
aceea i consecven , s-ar fi putut uzita i no iunea de „între inere cu 
clauz  de vânzare” pentru situa ia în care presta ia principal  ar fi fost 
între inerea, îns  o natur  mixt  a obliga iilor din cuprinsul unei con-
ven ii nu poate schimba natura contractului i nici dicta denumirea 
acestuia.  

În acest sens, s-a ilustrat, ca exemplu elocvent, faptul c  înstr inarea 
unui bun în schimbul rentei viagere i a unei sume de bani, nu poart  
denumirea în practic  sau doctrin  de „contract de vânzare-cump rare 
cu clauz  de rent  viager ”. Având în vedere cele expuse anterior, nici 
no iunea de „rent  viager  cu clauz  de vânzare” nu a fost adoptat  de 
doctrin  sau de practic  pentru acelea i considerente. 

În concluzie, anterior adopt rii noului Cod civil, contractul de 
între inere se n tea din voin a p r ilor, instan ele urmând s  aplice 
legea acolo unde existau disensiuni, având în vedere i solu iile oferite în 
acest sens de literatura de specialitate prin cercetarea tiin ific  derulat . 

Sub aspectul dreptului comparat, cu privire la defini ia doctrinar  a 
contractului de între inere, în literatura de specialitate francez , aceast  
conven ie este definit  având denumirea de „bail a nourriture”, care 
literalmente se traduce1 în limba român  sub forma „închirierea pentru 
hran ”.  

Uneori, referirile la contractul de între inere sau clauza de între inere 
se fac prin denumirea de „alienation de fonds perdu”2, care presupune 
acele înstr in ri ce au ca pre  un drept viager3 de regul  sume de bani. 

Contractul de între inere este definit în literatura de specialitate4 
francez  ca fiind „conven ia prin care un individ se angajeaz  s  dea 

                                                 
1 Angela T l mbu , Reglement rile..., p. 28. 
2 Pentru dezvolt ri a se vedea infra cu privire la aspectele de drept comparat privind 

prezum ia legal  de simula ie în materia contractului de între inere cu titlu oneros, p. 120 
i urm toarele. 

3 Marcel Planiol, Georges Ripert, Traite pratique de droit francais, tom V, Ed. Pichon 
et Durand-Auzias, Paris, 1932, p. 67. 

4 Marcel Planiol, Georges Ripert, Traite pratique de droit francais, tom X. 
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locuin , s  hr neasc , s  îmbrace, s  înc lzeasc , s  spele, s  îngrijeasc , 
s  între in , fie s n tos, fie bolnav, un alt individ în schimbul abando-
nului consim it de acesta al unui capital sau al unui bun determinat”. 

Alteori, acest contract se mai reg se te, în practica judec toreasc  
francez , sub forma dona iei cu sarcina între inerii sau sub forma 
contractului de vânzare cu pre ul convertit în obliga ia de între inere.  

În doctrina belgian 1 contractul de între inere este definit sub denu-
mirea de „contract de închiriere cu hran ” ca fiind conven ia prin care o 
persoan  înstr ineaz  un capital, în schimbul hranei, locuin ei i între inerii 
pe durata vie ii sale i, doar uneori, i cu obliga ia de a fi înmormântat.  

Similar sistemului de drept rus i georgian, contractul de între inere 
este calificat în literatura de specialitate belgian  ca fiind o specie a 
contractului de rent  viager , cu deosebirea c  în primele dou  sisteme 
de drept men ionate contractul de între inere cunoa te o reglementare 
proprie. 

În acest sens, se apreciaz  c , de i conven ia de între inere „împru-
mut ” de la contractul de închiriere denumirea, pentru ideea de cazare 
remunerat , în realitate este vorba despre un contract de rent  constituit 
cu titlu oneros, cu deosebirea c  arieratele sunt reprezentate de prestarea 
unor servicii, iar nu de sume de bani. 

În literatura de specialitate româneasc 2, în raport de cele men ionate 
anterior, s-a ar tat c  practicienii liber-profesioni ti în drept, oricând au 
avut de-a face cu astfel de acte, le-au îmbr cat în forma cea mai 
convenabil  pentru interesele clien ilor lor. Din acest considerent putem 
s  subliniem înc  odat  caracterul salutar al reglement rii contractului de 
între inere în noul Cod civil român, pentru sistarea interpret rii specu-
lative a normelor juridice în func ie de unele interese particulare.  

Urmând modelul din literatura3 de specialitate româneasc  i for-
matul consacrat în jurispruden , în doctrina moldoveneasc 4 s-a optat, 

                                                 
1 Rene Dekkers, Precis de droit civil belge, Tomul II, Titlul IX, Capitolul IV,  

Ed. Etablissement Emile Bruylant, Bruxelles, 1955, citat în Ioana Nicolae, op. cit., p. 62. 
2 N. Nichita, op. cit., p. 269. 
3 Ioan Zinveliu, Drept civil. Contracte civile. Cluj, Deva, 2004, p. 140. 
4 Angela T l mbu , Reglement rile..., p. 28; Vera LUPA CO, Note de curs. Drept civil. 

Partea special . Ciclul I, Chi in u, 2013, p. 13, format electronic, publicat pe site-ul 
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într-o opinie, pentru definirea contractului de între inere ca fiind con-
ven ia prin care o parte înstr ineaz  un bun al s u, în schimbul obliga iei 
de între inere asumate de c tre dobânditor, care implic  efectuarea de 
c tre acesta din urm  a unor presta ii de asigurare a hranei, medicamen-
telor, asisten ei medicale i a altor asemenea necesare traiului, inclusiv 
suportarea unor costuri legate de posibile interven ii medicale sau 
asigurarea unei persoane care s -l înso easc  pe creditor temporar sau 
permanent. 

Spre deosebire de sistemul de drept rus, georgian sau belgian i 
similar sistemului de drept român, contractul de între inere este calificat 
în doctrina moldoveneasc 1 nu ca o specie a rentei viagere, ci ca fiind un 
contract independent. 

În practica judiciar  român , sub egida vechiului Cod civil, defi-
nirea jurispruden ial  a contractului de între inere se f cea prin deli-
mitarea fa  de alte contracte i raportat la determinarea obliga iei prin-
cipale a între in torului i a con inutului acesteia, având în vedere c  
majoritatea litigiilor aveau ca obiect rezolu iunea contractului cerut  de 
între inut. 

Importan a practic  a defini iei contractului de între inere dat  de 
jurispruden  se reg sea în calificarea corect  a acestei conven ii, prin 
setul de reguli care urma s  se aplice i efectele specifice generate de 
aplicarea unei anumite categorii de reguli. 

În esen , s-a decis2 c  atunci când în schimbul bunului urma (numai) 
s  se presteze între inere, f r  a se pl ti o sum  de bani, conven ia urma 

                                                                                                                
http://www.usem.md/uploads//files/Note_de_curs_drept_ciclul_1/042_-_055_-_Dr

ept_civil__Partea_speciala_I,_II.pdf. 
1 Angela T l mbu , Reglement rile..., p. 30, precum i Oleg Chelaru, Iurie 

Mihalache, Analiza juridic  a contractului de înstr inare a bunului cu condi ia între inerii 
pe via , publicat  în Revista Na ional  de Drept, 2007, nr. 5, p. 38; în sens contrar, Igor 
Trofimov, Drept civil. Contractele civile. Chi in u: Elena – V.I., 2004, p. 127. 

2 În acest sens T.S., s. civ., dec. nr. 1122 din 23 mai 1987, publicat  în C.D. T.S. 1987, 
Ed. tiin ific  i Enciclopedic , Bucure ti, 1989, p. 81, precum i în RRD nr. 3/1988, p. 60; 
C.S.J., s. civ., dec. nr. 12/1991, în Dreptul nr. 1/1992, p. 106, citat  în Constantin Cri u, 
Nicorina Magraon Cri u, tefan Cri u, Repertoriu de doctrin  i jurispruden  român  I, 
1989-1994, Ed. Argessis, 1995, p. 216. 


