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à la baisse, denumire dată operaţiunii 
speculative la termen prin care opera-
torul vinde marfa apreciind că preţul 
acesteia va scădea până la scadenţa 
livrării; în cazul în care aprecierea sa 
este corectă, la data livrării el va putea 
cumpăra marfă de acelaşi gen la un preţ 
mai mic înregistrând astfel un câştig [v. 
şi bursă]. 

à la hausse, denumire dată operaţiunii 
speculative la termen prin care opera-
torul cumpără marfa la o anumită dată, 
urmând ca livrarea şi plata să se facă la 
o dată ulterioară, estimând că se va pro-
duce o creştere a preţului în intervalul 
de timp cuprins între momentul înche-
ierii contractului şi acela al executării 
lui. Dacă estimarea sa se verifică în rea-
litate, operatorul va revinde marfa la 
momentul livrării obţinând preţul zilei 
(care este mai mare decât cel pe care l-a 
plătit el iniţial) şi va înregistra astfel un 
câştig [v. şi bursă]. 

à l'usine, formulă prin care, în cadrul re-
gulilor INCOTERMS, se desemnează vân-
zarea ce comportă cele mai puţine obli-
gaţii pentru vânzător, acesta fiind înda-
torat numai să ţină marfa la dispoziţia 
cumpărătorului la uzină, precum şi de a 
suporta cheltuielile aferente operaţiilor 
de verificare a ei sub aspect calitativ şi 
cantitativ, eventual şi cheltuielile de 
ambalare. Celelalte obligaţii revin cum-
părătorului, în sarcina căruia cad şi ris-
curile din momentul în care marfa i-a 
fost pusă la dispoziţie, individualizată, 
chiar dacă ea se află la uzină în mo-

mentul realizării riscului. O asemenea 
vânzare se utilizează mai ales atunci 
când condiţiile pieţei îi permit furnizo-
rului (vânzătorului) să-şi impună con-
diţiile clienţilor lui (seller's market) [sin. à 

la mine, ex magasin, en magasin, ex 

works, ex factory, ex plantation, ex 

workhouse]. 

a.m.u., unitate de cont în care se ţin 
conturile Uniunii de cliring asiatice şi 
care este egală cu o unitate D.S.T. (engl. 
Asian Monetary Unit). 

abandon, 1. termen prin care se desem-
nează renunţarea titularului unui drept 
de proprietate având ca obiect bunuri 
individual determinate sau bunuri de 
gen, la acele bunuri, ca şi renunţarea 
posesorului unor astfel de bunuri la 
exercitarea posesiei lor atunci când ele 
se află într-o situaţie care legitimează o 
atare atitudine. În transportul maritim 
de mărfuri există mai multe varietăţi de 
a. Astfel, asiguratul, parte dintr-un con-
tract de asigurări maritime, în caz de 
avarie poate proceda după cum urmea-
ză: să considere avaria ca o pierdere 
parţială, caz în care este îndreptăţit să 
pretindă de la asigurător despăgubirea 
corespunzătoare gravităţii avariei sufe-
rite, păstrându-şi pe mai departe drep-
tul de proprietate asupra navei şi/sau 
asupra mărfii avariate; să abandoneze 
nava şi/sau marfa la dispoziţia asigură-
torului, considerând avaria ca o pier-
dere totală, caz în care el va fi despă-
gubit pentru întreaga valoare asigurată, 
dar pierde dreptul de proprietate cu 
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privire la navă şi/sau la marfă în favoa-
rea asigurătorului. Într-o atare ipoteză, 
asigurătorului îi revin toate drepturile şi 
obligaţiile privind bunurile abandonate, 
inclusiv obligaţia de salvare a lor. Dacă 
asiguratul optează pentru a. navei 
şi/sau a mărfii, el trebuie să facă o de-
claraţie de a. prin care să aducă la cu-
noştinţa asigurătorului faptul abando-
nării bunurilor respective. Asigurătorul 
are dreptul să refuze acceptarea a. spre 
a evita asumarea răspunderii juridice 
pentru epavă, dar rămâne obligat de 
asigurat la plata integrală a valorii asi-
gurate. A. bunurilor asigurate este ad-
mis numai în cazurile expres prevăzute 
de lege şi numai în condiţiile stabilite 
prin poliţa de asigurare. În celelalte si-
tuaţii, asiguratul poate pretinde de la 
asigurător numai plata despăgubirii afe-
rente avariei parţiale suferite. Conside-
rat prin prisma răspunderii armatorului, 
a. se concretizează în cedarea navei de 
către proprietar în favoarea creditorilor 
săi maritimi spre a se elibera pe această 
cale de răspunderile ce-i revin ca urma-
re a actelor sau a omisiunilor săvârşite 
de comandant, pilot, echipaj sau de ori-
ce alte persoane pentru care este ţinut 
să răspundă. În dreptul român, ca şi în 
sistemele de drept neolatin, răspun-
derea armatorului pentru faptele co-
mandantului, pilotului, echipajului etc. 
este limitată la „averea de mare”. Fie-
care navă constituie o avere distinctă. 
Legislaţiile din statele care au aderat la 
convenţiile de la Bruxelles din 1924 şi 
1957 privind limitarea răspunderii ar-
matorilor stabilesc limitativ responsa-
bilitatea acestora la o sumă forfetară de 
8 lire sterline/tonă registru pentru toată 
averea armatorului (de mare şi de uscat). 

În fine, în cazurile prevăzute de lege, în-
cărcătorul poate abandona marfa în 
favoarea armatorului liberându-se astfel 
de obligaţia privind navlul datorat. Pen-
tru a evita riscurile decurgând din exer-
citarea acestui drept, armatorul poate 
pretinde plata anticipată a navlului afe-
rent mărfurilor a căror valoare unitară 
este inferioară valorii navlului (engl. 
abandonment - right of -; fr. abandon - 

droit d' -; germ. Abandon - Recht des -s); 
2. facultate recunoscută proprietarului 
unui bun mobil de a renunţa la dreptul 
de proprietate asupra bunului său. Po-
trivit art. 562 NCC, proprietarul poate 
abandona bunul său mobil sau poate 
renunţa, prin declaraţie autentică, la 
dreptul de proprietate asupra bunului 
imobil, înscris în cartea funciară. Drep-
tul se stinge în momentul părăsirii bu-
nului mobil, iar dacă bunul este imobil, 
prin înscrierea în cartea funciară, în 
condiţiile legii, a declaraţiei de renun-
ţare. Bunurile mobile abandonate devin 
lucruri fără stăpân, putând fi dobândite 
ulterior prin ocupaţiune în condiţiile  
art. 941 NCC. Potrivit art. 941 alin. (3), 
lucrurile mobile de valoare foarte mică 
sau foarte deteriorate care sunt lăsate 
într-un loc public, inclusiv pe un drum 
public sau într-un mijloc de transport în 
comun, sunt considerate lucruri aban-
donate; 3. modalitate de încetare a po-
sesiei conform art. 921 lit. c) NCC. 

abruf, termen prin care se desemnează 
numărul de ordine dat dispoziţiei letrice 
sau telegrafice prin care importatorul 
comunică (direct sau prin mandatarul 
lui, care, de regulă, este o casă de expedi-
ţii internaţionale) exportatorului instruc-
ţiunile privind expedierea şi transportul 
mărfii obiect al contractului de vânzare 
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comercială internaţională convenit. A. se 
scrie pe toate documentele ce se întoc-
mesc în vederea aducerii la îndeplinire a 
menţionatei dispoziţii, constituind un 
veritabil mijloc de identificare a ei, ca şi 
a respectivelor documente. 

absorbţie, formă a fuziunii societăţilor 
comerciale prin efectul căreia o socie-
tate având o putere economică mai 
mare (numită societate absorbantă) în-
corporează în patrimoniul său patri-
moniul altei (sau altor) societăţi cu pute-
re economică mai mică (numite absor-
bite) care astfel îşi încetează existenţa 
atât ca entitate economică distinctă, cât 
şi ca entitate juridică (pierzându-şi cali-
tatea de subiect de drept). Prin efectul 
a. se produc următoarele consecinţe pe 
plan juridic: societatea absorbantă de-
vine succesoarea universală în drepturi 
şi obligaţii a societăţii (sau societăţilor) 
absorbite care dispare ca subiect de 
drept; patrimoniul acesteia înregistrea-
ză o creştere valorică şi, ca urmare, de-
vine posibilă amplificarea şi diversifi-
carea activităţii sale economice; urmare 
a transferului de patrimonii, acţionarii 
societăţilor absorbite primesc noi ac-
ţiuni/părţi sociale emise de către socie-
tatea absorbantă; societatea absorban-
tă îşi păstrează nealterate atributele de 
identificare; se creează posibilitatea ca 
aceasta să-şi majoreze capitalul social; 
societatea absorbită încetează să existe, 
dizolvându-se fără lichidare; aceasta se 
va radia de la data înregistrării actului 
modificator prin care adunarea generală 
a societăţii absorbante a aprobat fuziu-
nea şi majorarea corespunzătoare a ca-
pitalului social. Potrivit art. 235 NCC, în 
cazul absorbţiei, drepturile şi obligaţiile 
persoanei juridice absorbite se transferă 

în patrimoniul persoanei juridice care o 
absoarbe.  

abuz de comportament, sintagmă ce 
desemnează exploatarea abuzivă a unei 
poziţii dominante de către deţinătorul 
ei, realizată prin utilizarea posibilităţilor 
care decurg din această poziţie pentru 
obţinerea de avantaje pe care nu le-ar 
obţine în cazul unei concurenţe practi-
cabile suficient de eficace [v. şi exploa-

tarea abuzivă a poziţiei dominante; 
abuz de poziţie dominantă].  

abuz de poziţie dominantă, expresie ce 

desemnează folosirea în mod abuziv de 
către una sau mai multe întreprinderi a 
unei poziţii dominante deţinute pe piaţa 
comună sau pe o parte semnificativă a 
acesteia. A.p.d. este incompatibil cu 
raporturile comerciale intracomunitare 
şi este interzis de legislaţia dreptului co-
munitar în măsura în care ar putea adu-
ce atingere comerţului dintre statele 
membre. Practicile abuzive pot consta 
în: a) impunerea, în mod direct sau in-
direct, a unor preţuri inechitabile de 
vânzare ori de cumpărare sau a altor 
condiţii inechitabile de tranzacţionare şi 
refuzul de a trata cu anumiţi furnizori 
ori beneficiari; b) limitarea producţiei, 
comercializării sau dezvoltării tehnologi-
ce în dezavantajul consumatorilor; c) 
aplicarea în raporturile cu partenerii co-
merciali a unor condiţii inegale la pres-
taţii echivalente, provocând, în acest 
fel, unora dintre ei un dezavantaj con-
curenţial; d) condiţionarea încheierii 
contractelor de acceptarea de către par-
teneri a unor prestaţii suplimentare 
care, prin natura lor sau în conformitate 
cu uzanţele comerciale, nu au legătură 
cu obiectul acestor contracte; e) prac-
ticarea unor preţuri excesive sau prac-
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ticarea unor preţuri de ruinare, în sco-
pul înlăturării concurenţilor, ori vânza-
rea la export sub costul de producţie, cu 
acoperirea diferenţelor prin impunerea 
unor preţuri majorate consumatorilor 
interni; f) exploatarea stării de depen-
denţă în care se găseşte o altă întreprin-
dere faţă de o asemenea întreprindere 
sau întreprinderi şi care nu dispune de o 
soluţie alternativă în condiţii echivalen-
te, precum şi ruperea relaţiilor contrac-
tuale pentru singurul motiv că parte-
nerul refuză să se supună unor condiţii 
comerciale nejustificate [art. 6 alin. (1) 
din Legea nr. 21/1996]. A.p.d. este con-
comitent o noţiune obiectivă, dar şi o 
noţiune dualistă. a) Ca noţiune obiec-

tivă, se validează prin aceea că normele 
dreptului european al concurenţei, la fel 
ca legile naţionale din acest domeniu, 
protejează piaţa împotriva oricăror prac-
tici restrictive de concurenţă, fără a lua în 
considerare intenţia de care sunt ani-
maţi competitorii în adoptarea unui 
anumit comportament. În armonie cu 
rigorile acestor norme, concurenţii nu 
pot fi exoneraţi de răspundere pentru 
încălcarea liberei concurenţe invocând 
lipsa lor de intenţie de a distorsiona pia-
ţa şi nici faptul că nu au adoptat în mod 
expres un comportament abuziv. Con-
siderat din această perspectivă, a.p.d. 
nu este o varietate a abuzului de drept. 
Cele două noţiuni sunt şi rămân dis-
tincte una faţă de cealaltă chiar dacă 
pot exista situaţii în care să se regăseas-
că şi să coexiste abuzul de poziţie domi-
nantă cu abuzul de drept. Ni se pare 
logică şi, totodată, necesară această dis-
tincţie de vreme ce abuzul de drept are 
ca premisă esenţială existenţa unui drept 
legitim, adică un element juridic, pe 

când abuzul de poziţie dominantă are ca 
premisă esenţială existenţa poziţiei 
dominante care este o simplă stare de 
fapt. Pe de altă parte, fapta ilicită în ca-
zul abuzului de drept constă în exer-
citarea dreptului legitim de o manieră 
care îl lipseşte de legitimitate în con-
diţiile date, iar în cazul abuzului de pozi-
ţie dominantă, fapta ilicită se concre-
tizează în transformarea dominaţiei 
într-un instrument de încălcare a liberei 
concurenţe ce distorsionează piaţa. 
Comportamentele sau operaţiunile sunt 
calificabile ca abuzive privite în materia-
litatea lor, iar nu raportate la scopul 
urmărit. Comportamentele adoptate de 
o întreprindere non-dominantă, licite 
prin natura şi efectele lor, pot deveni 
ilicite, abuzive dacă emană de la o între-
prindere dominantă. Şi aceasta datorită 
faptului că în ultima ipoteză, prin efec-
tele pe care le produc asemenea com-
portamente, pot altera funcţionarea 
normală a pieţei. Întreprinderea aflată 
în poziţie dominantă poate aduce atin-
gere concurenţei efective, consecinţă ce 
nu poate fi generată de acelaşi com-
portament în cazul în care el emană de 
la o întreprindere non-dominantă. Este 
motivul pentru care întreprinderii domi-
nante îi revine o responsabilitate spe-
cială cât priveşte funcţionarea normală 
a pieţei. b) Ca noţiune dualistă, a.p.d. 
concept bivalent fiind susceptibil de a fi 
analizat dintr-o dublă perspectivă, anu-
me aceea a comportamentului între-
prinderii care deţine poziţia dominantă, 
considerat în materialitatea lui şi aceea 
a efectelor anticoncurenţiale ale respec-
tivului comportament. Din această per-
spectivă se face distincţie între abuzul de 
comportament şi abuzul de structură. 
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Conţinutul a.p.d. cuprinde atât condiţia 
de „anormalitate” pe care o subînţelege 
exploatarea abuzivă a poziţiei dominan-
te, cât şi efectul acestui comportament 
anormal constând în consolidarea pozi-
ţiei dominante cu consecinţa împiedică-
rii substanţiale a concurenţei în sensul 
că celelalte întreprinderi de pe piaţă 
devin dependente de comportamentul 
întreprinderii dominante [v. şi abuzul de 

comportament şi abuzul de structură]. 

abuz de structură, sintagmă ce desem-
nează consecinţa pe care o are exploa-
tarea abuzivă a poziţiei dominante de 
către întreprinderea deţinătoare a aces-
tei poziţii şi care constă în consolidarea 
dominaţiei sale, astfel încât se aduce o 
împiedicare substanţială a concurenţei 
în sensul că celelalte întreprinderi de pe 
piaţă devin dependente de comporta-
mentul ei. Se realizează prin neutra-
lizarea concurenţilor de către întreprin-
derea dominantă prin integrarea lor. O 
practică va fi calificată ca abuzivă nu 
pentru că este discriminatorie, ci mai 
simplu, pentru că ea barează accesul 
concurenţilor pe piaţă [v. şi exploatarea 

abuzivă a poziţiei dominante]. 

accept bancar, 1. varietate de accept 
concretizată în garantarea de către o 
bancă a plăţii sumei de bani înscrise pe 
un document de credit. Sunt forme de 
a.b. avalul şi creditele documentare de 

acceptare. De asemenea, constituie for-
mă de a.b. şi confirmarea unui credit 

documentar; 2. sintagmă prin care se 
desemnează garantarea expresă de 
către o bancă a plăţii unei sume de bani 
prevăzute într-o cambie. A.b. se înscrie 
pe verso-ul titlului cambial. Cambia cu 
a.b. prezintă mai multă încredere şi 
poate fi transmisă cu mai multă uşurinţă 

de la un posesor la altul. A.b. contribuie 
la extinderea şi înlesnirea circulaţiei cam-
biilor, (engl. banker's acceptance; fr. ac-

ceptation de banque) [v. şi cambie].  

accept cambial, confirmare dată de că-
tre tras prin înscrierea pe titlu a menţiu-
nii «acceptat» sau a uneia dintre expre-
siile echivalente: «voi plăti», «voi ono-

ra», întărită cu semnătura lui, în virtu-
tea căreia acesta recunoaşte obligaţia 
sa de plată a sumei precizate în cuprin-
sul cambiei. Cuvântul «văzut» nu este 
echivalent cu «acceptat». Dacă lipseşte 
o asemenea indicaţie, semnătura apli-
cată va fi considerată ca fiind a unui 
obligat pe cale de regres sau, dacă nu i 
se poate da nicio valoare cambială, ea 
va fi socotită fără valoare. A.c. se dă cu 
ocazia prezentării cambiei la acceptare. 
O atare prezentare este însă facultativă; 
posesorul titlului are îndreptăţirea să 
prezinte titlul spre acceptare, dar toto-
dată are şi facultatea să se abţină de la 
exercitarea acestui drept, spre a înfă-
ţişa, la scadenţă, cambia direct la plată. 
În cazul în care trăgătorul inserează în 
titlu o clauză privind instituirea obliga-
ţiei de prezentare a acestuia spre accep-
tare, neîndeplinirea acelei obligaţii în 
termenul fixat antrenează decăderea 
posesorului din exercitarea dreptului de 
regres faţă de toţi debitorii cambiali. 
Prezentarea la acceptare este obligato-
rie în ce priveşte cambiile cu scadenţă la 
un anumit termen de la vedere, deoa-
rece precizarea scadenţei lor depinde 
de faptul prezentării. Cambia trebuie 
prezentată la acceptare în termen de un 
an de la data emiterii ei; trăgătorul are 
însă facultatea să prelungească sau să 
reducă acest termen. În schimb, giranţii 
au dreptul numai să reducă, iar nu să şi 
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prelungească acel termen. A.c. trebuie 
să fie datat; acceptarea nedatată pro-
duce şi ea efecte, dar în exclusivitate 
faţă de tras. Prezentarea la acceptare 
nefiind de esenţa cambiei, trăgătorul 
este îndreptăţit să o interzică printr-o 
clauză specifică inserată în titlul cam-
bial; totodată, el poate să stipuleze că 
prezentarea va avea loc numai după o 
anumită dată. Interzicerea prezentării 
cambiei la acceptare nu este îngăduită 
atunci când acest titlu este plătibil la un 
anumit timp de la vedere, precum şi 
dacă este plătibil la un terţ în aceeaşi 
localitate sau într-o altă localitate decât 
cea în care domiciliază trasul. Prezen-
tarea cambiei la acceptare se poate face 
oricând, până la scadenţă; dar ulterior 
scadenţei, cambia devenind exigibilă, se 
va putea cere numai plata ei, nu şi ac-
ceptarea. Acceptarea trebuie să fie ne-
condiţionată; orice modificare adusă 
conţinutului cambiei prin acceptare se 
consideră refuz de acceptare. Este vala-
bilă însă şi acceptarea parţială. Accep-
tarea trebuie să fie scrisă pe faţa (recto) 
cambiei. Se cere ca ea să fie datată nu-
mai atunci când scadenţa cambiei a fost 
fixată la un anumit termen de la vedere, 
ori dacă trăgătorul sau unul dintre gi-
ranţi a instituit, printr-o clauză inserată 
pe titlu, obligaţia de prezentare a cam-
biei la acceptare în termenul fixat. 
Refuzul trasului de a data acceptarea - 
atunci când datarea este obligatorie - se 
constată printr-un protest sub sancţiu-
nea decăderii posesorului titlului din 
dreptul său de regres. În virtutea a.c., 
trasul devine obligat cambial în solidar 
cu trăgătorul, giranţii şi avaliştii; el îşi 
asumă obligaţia de a plăti, celorlalţi re-
venindu-le obligaţia de a face să se plă-

tească, fiind ţinuţi la plată numai în 
eventualitatea refuzului trasului de a 
plăti. Obligaţia trasului este literală, 
autonomă şi abstractă. A.c. implică asu-
marea de către tras a obligaţiei cam-
biale şi faţă de trăgător; acestuia poate 
să-i opună toate excepţiile proprii ra-
porturilor pe care le are cu el. Trasul 
poate revoca a.c. cât timp titlul se află 
în mâinile sale, ştergând-o. Ştergerea 
formulei de acceptare are semnificaţia 
unui refuz de acceptare; ea nu este însă 
opozabilă posesorului cambiei sau ori-
cărui alt semnatar, în cazul în care ac-
ceptantul l-ar fi încunoştinţat în scris că 
a făcut acceptarea. În cazul în care tra-
sul refuză să accepte cambia – şi prin 
aceasta manifestă respingerea calităţii 
sale de debitor cambial – acest refuz 
trebuie consemnat prin intermediul 
unui act autentic, intitulat protest de 

neacceptare, care se întocmeşte fie de 
executorul judecătoresc, fie de notarul 
public, cu excepţia cazului când pose-
sorul este dispensat de această forma-
litate, prin clauza cambială „fără pro-
test”. Atunci când trasul refuză accep-
tarea, posesorul cambiei îşi poate exer-
cita, chiar înainte de scadenţă, dreptul 
de regres împotriva trăgătorului, giranţi-
lor şi a celorlalţi obligaţi cambiali (art. 24 
şi urm. Legea nr. 58/1934). În privinţa 
legii aplicabile acceptării, NCC prevede 
că legea statului unde este plătibilă 
cambia stabileşte dacă acceptarea poa-
te fi restrânsă la o parte din sumă, pre-
cum şi dacă posesorul titlului este sau 
nu este obligat să primească o plată 
parţială. 

accept, 1. manifestare de voinţă expri-
mată în formă scrisă, prin care o persoa-
nă - numită acceptant - îşi asumă o obli-
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gaţie într-un raport juridic preexistent, 
sau prin efectul căreia se naşte un ra-
port juridic; 2. înscrisul constatator al 
unei manifestări de voinţă prin efectul 
căreia acceptantul îşi asumă o obligaţie 
în cadrul unui raport juridic preexistent 
sau se naşte un raport juridic nou. 

acceptant pentru onoare, terţ care in-
tervine pentru garantarea onorării unei 
cambii în suferinţă, acceptând acea 
cambie în locul trasului ce a refuzat 
acceptarea ei. 

acceptant, persoana care, făcând un 
accept, îşi asumă o obligaţie în cadrul 
unui raport juridic preexistent sau al 
unui raport juridic ce astfel se naşte. 

acceptare cu modificări, varietate de 
acceptare a ofertei care se distinge prin 
aceea că răspunsul dat ofertantului cu-
prinde în conţinutul său elemente com-
plementare sau diferite de cele conţinute 
de ofertă, ce nu alterează însă în mod 
substanţial stipulaţiile acesteia din urmă 
şi pe care autorul ofertei nu le relevă 
(fără o întârziere justificată), fie în mod 
verbal, fie printr-un aviz emis în acest 
scop. În cazul în care ofertantul nu face 
obiecţii în termen scurt la modificările 
introduse de destinatarul ofertei în con-
ţinutul răspunsului său, stipulaţiile con-
tractuale sunt cele din ofertă, cu elemen-
tele noi cuprinse în acceptare. Asemenea 
modificări pot consta în: limitarea drep-
tului de refuz pentru neconformitatea 
mărfii, când această clauză se armoni-
zează cu toleranţele comerciale ordi-
nare ale unei acceptări cu reajustări; 
clauza prin care se restrâng daunele-
interese indirecte, dacă această limitare 
nu este abuzivă; clauza în virtutea că-
reia se fixează un termen rezonabil pen-
tru reclamaţii, chiar dacă ar fi inferior 

termenului curent etc. Sunt elemente 
complementare sau diferite de natură 
să altereze substanţial termenii ofertei 
cele referitoare, de exemplu, la preţ, 
plată, calitatea şi cantitatea mărfurilor, 
locul şi momentul predării, întinderea 
responsabilităţilor părţilor, rezolvarea 
litigiilor etc. NCC prevede expres la  
art. 1197 că răspunsul destinatarului nu 
constituie acceptare atunci când: a) cu-
prinde modificări sau completări care 
nu corespund ofertei primite; b) nu res-
pectă forma cerută anume de ofertant; 
c) ajunge la ofertant după ce oferta a 
devenit caducă [v. contraoferta].  

acceptare tardivă, acceptarea ofertei 
pe care destinatarul o aduce cu întâr-
ziere la cunoştinţa ofertantului. În prin-
cipiu, a.t. nu are valoarea unei acceptări 
valabile, ea neavând ca efect încheierea 
contractului. Dreptul uniform în materie 
admite totuşi că o a.t. poate fi conside-
rată ca acceptare valabilă cu condiţia ca 
ofertantul să-l informeze fără întârziere 
pe destinatar, fie verbal, fie printr-un 
aviz trimis în acest scop, că o primeşte 
ca atare (adică întocmai ca şi când ea ar 
fi fost făcută în termen). De asemenea, 
a.t. va produce efectele unei acceptări 
valabile şi atunci când din cuprinsul scri-
sorii prin care aceasta este adusă la 
cunoştinţa ofertantului rezultă că acea 
scrisoare a fost expediată în împrejurări 
ce au împiedicat primirea ei la timp de 
către ofertant şi că, dacă transmiterea 
sa ar fi fost regulată, acceptarea ar fi 
ajuns la timp la ofertant; chiar într-o 
atare situaţie, a.t. rămâne însă lipsită de 
efecte, dacă ofertantul îl informează, 
verbal sau în scris, fără întârziere, pe 
destinatarul ofertei că el consideră 
acceptarea respectivă ca fiind tardivă. 
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Legislaţiile naţionale adoptă soluţii dife-
rite în ce priveşte consecinţele a.t. Ast-
fel, unele (engleză, americană, canadia-
nă) nu recunosc efecte juridice a.t.; 
altele (cum ar fi cea braziliană) îi recu-
nosc efecte juridice ca nouă ofertă (sau 
contraofertă); anumite coduri (printre 
care Codul civil italian, Codul comercial 
venezuelean) acordă ofertantului liber-
tatea de a considera eficientă a.t., im-
punându-i, totodată, obligaţia de a-l in-
forma de îndată pe acceptant despre 
aceasta; conform altor legislaţii (spre 
exemplu chiliana, columbiană etc.), ofer-
tantul este obligat la despăgubiri dacă 
nu-l informează pe acceptant despre 
întârzierea cu care a primit acceptarea 
(art. 21 din Convenţia Naţiunilor Unite 
din 11 aprilie 1980 asupra contractelor 
de vânzare internaţională de mărfuri). În 
dreptul nostru intern, art. 1198 NCC 
prevede că a.t. produce efecte numai 
dacă autorul ofertei îl înştiinţează de 
îndată pe acceptant despre încheierea 
contractului. Acceptarea făcută în ter-
men, dar ajunsă la ofertant după expi-
rarea termenului, din motive neimpu-
tabile acceptantului, produce efecte da-
că ofertantul nu îl înştiinţează despre 
aceasta de îndată. 

acceptarea ofertei cu termen, varietate 
de acceptare a ofertei, caracterizată 
prin aceea că efectele sale sunt condi-
ţionate de ajungerea ei la ofertant în 
termenul expres menţionat în cuprinsul 
ofertei. Destinatarul poate să arate că 
acceptă făcând un act de executare a 
contractului - ca, de exemplu, expedie-
rea mărfurilor, plata preţului etc. – fără 
a-l înştiinţa pe ofertant în mod special 
despre acceptarea sa. Oferta se con-
sideră acceptată chiar dacă un aseme-

nea act a fost făcut de către un terţ 
(cum este banca la care este deschis 
contul documentar), data acceptării 
fiind aceea a săvârşirii actului respectiv. 
Termenul de acceptare începe să curgă 
(în cazul stabilirii lui de către ofertant 
printr-o telegramă sau scrisoare) de la 
data remiterii telegramei spre expedie-
re, respectiv de la data ce apare pe scri-
soare, iar în lipsa unei asemenea date, 
de la data de pe plic; termenul de ac-
ceptare fixat de ofertant prin mijloace 
instantanee (telefonul, telexul, faxul 
etc.) curge din momentul ajungerii ofer-
tei la destinatar (art. 20 din Convenţia 
Naţiunilor Unite din 11 aprilie 1980 asu-
pra contractelor de vânzare interna-
ţională de mărfuri). 

acceptarea ofertei, orice act sau fapt al 
destinatarului ofertei dacă indică în 
mod neîndoielnic acordul său cu privire 
la ofertă, astfel cum aceasta a fost for-
mulată, şi ajunge în termen la autorul 
ofertei (art. 1196 NCC). A.o. poate fi: a) 
expresă, caz în care îmbracă forma unei 
declaraţii de acceptare; b) implicită, 
când rezultă dintr-o comportare (adică 
dintr-un alt fapt) de natură să exprime 
voinţa de acceptare a destinatarului 
ofertei, precum: începerea executării 
contractului, expedierea lucrului ori a 
sumei de bani reprezentând preţul, pro-
misiunea de expediere a lucrului sau a 
preţului, îndeplinirea oricărui alt act 
susceptibil de a fi considerat ca echiva-
lent al declaraţiei de acceptare a ofertei 
(bunăoară dacă din ofertă rezultă că 
lucrurile pe care le-a comandat oferta-
tul trebuie să-i fie trimise prin poştă, 
echivalează cu declaraţia de acceptare a 
ofertei prin simpla efectuare a trimiterii 
respective). În cazul acceptării implicite 
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se cere ca voinţa de acceptare să rezul-
te dintr-un fapt pozitiv, care să o expri-
me fără echivoc; o atare voinţă nu poa-
te fi dedusă dintr-o atitudine pasivă a 
destinatarului şi nici din tăcerea aces-
tuia, deoarece tăcerea, ca şi inacţiunea, 
nu valorează prin ele însele acceptare. 
NCC prevede expres, la art. 1196 alin. (2), 
că „tăcerea sau inacţiunea destinataru-
lui nu valorează acceptare decât atunci 
când aceasta rezultă din lege, din acor-
dul părţilor, din practicile statornicite 
între acestea, din uzanţe sau din alte 
împrejurări”. Conform NCC, răspunsul 
destinatarului unei oferte nu constituie 

a. atunci când: 1) cuprinde modificări 
sau completări care nu corespund ofer-
tei primite. A. îşi produce efectele spe-
cifice numai atunci când corespunde 
exact ofertei: în esenţa sa, contractul 
este întâlnirea unor voinţe identice sub 
aspectul conţinutului lor; lipsa de con-
cordanţă între ofertă şi acceptare repre-
zintă un obstacol la formarea contrac-
tului. Acceptarea care nu corespunde 
pe deplin conţinutului ofertei implică un 
refuz prealabil al acesteia, fiind suscep-
tibilă de interpretare ca o nouă ofertă 
(adică o contraofertă). O atare soluţie 
este consacrată în majoritatea legislaţii-
lor naţionale (pe cale expresă sau impli-
cită ca o aplicare a principiilor generale 
în materie); 2) nu respectă forma cerută 
anume de ofertant; NCC prevede că 
oferta şi acceptarea trebuie emise în 
forma cerută de lege pentru încheierea 
valabilă a contractului; 3) ajunge la ofer-
tant după ce oferta a devenit caducă. 
Acceptarea este susceptibilă să-şi pro-
ducă efectele specifice doar atunci când 
intervine în timpul cât oferta mai există 
încă, adică în termenul fixat în acest 

scop prin ofertă (dacă oferta este cu 
termen). Termenul de acceptare curge 
din momentul în care oferta ajunge la 
destinatar. Oferta fără termen de a., 
adresată unei persoane care nu este 
prezentă, trebuie menţinută un termen 
rezonabil, după împrejurări, pentru ca 
destinatarul să o primească, să o ana-
lizeze şi să expedieze acceptarea. Până 
la încheierea contractului, această ofer-
tă poate fi revocată oricând, însă revo-
carea nu împiedică încheierea contrac-
tului decât dacă ajunge la destinatar 
înainte ca acesta să fi expediat accep-
tarea sau înaintea săvârşirii actului sau 
faptului care determină încheierea con-
tractului. Oferta fără termen de a., 
adresată unei persoane prezente, rămâ-
ne fără efecte dacă nu este acceptată 
de îndată. Această regulă se aplică şi în 
cazul ofertei transmise prin telefon sau 
prin alte asemenea mijloace de comuni-
care la distanţă. A.o. produce efecte din 
momentul ajungerii sale la ofertant, 
chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea 
din motive care nu îi sunt imputabile; 
contractul se consideră încheiat în mo-
mentul în care destinatarul ofertei să-
vârşeşte un act sau un fapt concludent, 
fără a-l înştiinţa pe ofertant, dacă, în 
temeiul ofertei, al practicilor stabilite 
între părţi, al uzanţelor sau potrivit 
naturii afacerii, a. se poate face în acest 
mod. A. tardivă produce efecte numai 
dacă autorul ofertei îl înştiinţează de 
îndată pe acceptant despre încheierea 
contractului. A. făcută în termen, dar 
ajunsă la ofertant după expirarea ter-
menului, din motive neimputabile ac-
ceptantului, produce efecte dacă ofer-
tantul nu îl înştiinţează despre aceasta 
de îndată. A. ofertei poate fi retrasă 
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dacă retragerea ajunge la destinatar 
anterior ori concomitent cu a. Comu-
nicarea acceptării trebuie făcută prin 
mijloace cel puţin la fel de rapide ca 
cele folosite de ofertant, dacă din lege, 
din acordul părţilor, din practicile stabi-
lite între acestea sau din alte asemenea 
împrejurări nu rezultă contrariul. 

accesorium sequitur principalem, ada-
giu latin utilizat pentru a exprima ideea 
cu valoare de principiu potrivit căreia 
bunul sau contractul accesoriu urmează 
soarta juridică a bunului sau contrac-
tului principal de care depinde. În drep-
tul comerţului internaţional, această 
idee primeşte numeroase aplicări. Ast-
fel, potrivit concepţiei subiective asupra 
comercialităţii, actele săvârşite de către 
un comerciant cu prilejul exercitării co-
merţului său sunt acte comerciale chiar 
dacă prin natura sau obiectul lor aces-
tea au caracter de acte civile; astfel, 
fondul de comerţ se consideră a fi un 
bun mobil incorporal de natură comer-
cială şi, în temeiul teoriei accesoriului, 
orice operaţie asupra sa are caracter de 
act comercial; pentru cererile care con-
stituie accesorii ale cererii principale, 
arbitrii au competenţă în aceeaşi mă-
sură ca şi pentru cererea principală etc. 
Prin derogare de la regula a.s.p., în 
dreptul nostru intern, în materia garan-
ţiilor ipotecare, prescripţia dreptului la 
acţiune privind creanţa principală nu 
atrage şi stingerea dreptului la acţiunea 
ipotecară. În acest din urmă caz, credi-
torul ipotecar va putea urmări, în con-
diţiile legii, doar bunurile mobile sau 
imobile ipotecate, însă numai în limita 
valorii acestor bunuri (art. 2504 NCC). 
Această soluţie, inspirată din dreptul 
german şi elveţian, a fost reglementată 

prin NCC şi se armonizează şi cu regulile 
de carte funciară, unde ipoteca înscrisă 
este considerată că există cât timp nu 
este radiată şi atestă faptul că, deşi ac-
cesoriu, ipoteca este în acelaşi timp şi 
un drept relativ autonom, bucurându-se 
de o existenţă juridică proprie. 

acciză, denumire dată taxei de consum 
instituite şi percepute în unele state cu 
titlu de impozit indirect asupra anumi-
tor produse – de consum larg şi în ge-
neral în pondere constantă precum: 
tutun, băuturi alcoolice, produse petro-
liere etc. Constituie o sursă a bugetului 
de stat şi urmăreşte descurajarea con-
sumului produselor (mărfurilor) vizate. 
Se aplică deopotrivă cu privire la produ-
sele autohtone şi la produsele provenite 
din import. A. serveşte totodată ca 
instrument de ajustare fiscală la fron-
tieră pentru mărfurile importate. În legis-
laţia noastră sunt reglementate două 
tipuri de a.: a. armonizate şi a. nearmoni-
zate. A. armonizate sunt taxele speciale 
de consum percepute direct sau indirect 
asupra consumului de alcool şi băuturi 
alcoolice, tutun prelucrat, produse ener-
getice şi electricitate. A. nearmonizate 
sunt taxe asimilate accizelor care se 
aplică asupra altor produse decât cele 
obligatorii, arătate mai sus, şi anume: 
cafeaua verde, cafeaua prăjită şi cafea-
ua solubilă. Atât în cazul accizelor near-
monizate, cât şi în cazul taxelor asimi-
late accizelor, sfera de aplicare se stabi-
leşte la nivel naţional în funcţie de nece-
sităţile bugetare la un anumit moment. 

achiziţia de risc, varietate a capitalului 
de risc concretizată în cumpărarea de 
către o mare companie comercială de 
acţiuni minoritare într-o firmă de mai 
mici dimensiuni care este implicată în 
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valorificarea unor tehnologii noi. Com-
pania care a cumpărat acţiunile îşi va 
putea majora participarea la capitalul 
social până la obţinerea pachetului de 
control în cazul în care compania vânză-
toare de acţiuni reuşeşte să realizeze un 
produs de succes comercial [v. capital 

de risc]. 

acont, sumă de bani plătită, respectiv 
încasată anticipat, cu titlul de avans din 
preţ, de regulă la momentul încheierii 
antecontractului sau la momentul per-
fectării contractului [sin. avans din preţ]. 
acoperire la termen, metodă de recu-
perare a pierderilor decurgând din riscul 
valutar. Presupune încheierea de către 
exportator, separat de contractul de 
vânzare comercială internaţională, a 
unei tranzacţii cu o bancă (sau cu un alt 
partener) prin care vinde, la acelaşi ter-
men cu cel al creanţei sale asupra impor-
tatorului, o sumă exprimată în aceeaşi 
valută, deşi nu posedă această sumă, 
încasând în schimb, de la partener, la 
vedere, suma respectivă. Exportatorul 
va utiliza de îndată suma astfel încasată 
în afacerile sale, beneficiind de puterea 
actuală mai mare de cumpărare a ba-
nilor. La scadenţă, el va încasa creanţa 
sa de la importator şi va utiliza suma 
respectivă pentru plata creanţei băncii, 
izvorâtă din tranzacţia încheiată la 
termen cu aceasta având ca obiect vân-
zarea de valută; pierderea rezultată din 
riscul valutar se transmite astfel, în în-
tregime, asupra băncii. 

acoperire, 1. termen utilizat pentru a se 
desemna suma de bani aflată în depozit 
la tras, pe baza căreia deponentul poate 
emite un titlu de credit (cambie sau cec) 
urmând ca depozitarul sumei să achite 
la scadenţă acel titlu; 2. operaţiunea de 

închidere a unei poziţii short la vânzările 
scurte prin cumpărarea titlurilor dato-
rate; 3. depozit făcut de client la broker 
pentru asigurarea unei tranzacţii la ter-
men; 4. operaţiunea de contrabalansare 
a unei poziţii deschise la bursă concre-
tizată în efectuarea unei vânzări - cum-
părări la termen sau la disponibil. Se 
poate prezenta ca: a. contra riscurilor 
valutare şi a. monetară. Cea dintâi (a. 
contra riscurilor valutare) este menită 
să contracareze pierderile decurgând 
din fluctuarea cursurilor de schimb ale 
monedelor. În raporturile de comerţ 
internaţional ea se înfăptuieşte prin in-
serarea în contract a unor clauze valu-
tare, ca şi prin efectuarea anumitor 
operaţiuni pe piaţa valutară. Cea de-a 
doua (a. monetară) dă expresie obli-
gaţiei băncilor centrale de a garanta cu 
un stoc de valori certe (precum: metale 
preţioase, titluri de credit ale altor bănci 
centrale etc.) emisiunea de bancnote. 
Până la cel de-al doilea război mondial 
s-a utilizat sintagma a.-aur urmărindu-se 
limitarea emisiunii de bancnote şi păstra-
rea încrederii în bancnotele emise. În 
majoritatea statelor, legea monetară 
instituie un anumit raport procentual 
între stocul de a. şi volumul bancnotelor 
aflate în circulaţie. Deşi băncile centrale 
continuă să deţină şi în prezent rezerve 
de aur şi valute, acestea nu mai pot 
servi ca a. monetară, legătura dintre 
rezerve şi masa monetară existentă în 
circulaţie fiind ruptă (engl. covering; fr. 
couverture). 

acoperirea importurilor prin exporturi, 
expresie ce defineşte indicatorul care 
reflectă în procente posibilitatea achi-
tării plăţilor pentru importuri cu înca-
sările obţinute din exporturi. În condiţii 



A 12 

de echilibru economic intern, exceden-
tul valoric al exporturilor faţă de valoa-
rea importurilor contribuie la consolida-
rea rezervelor valutare ale statului şi 
constituie totodată premisa certă a 
creşterii puterii de cumpărare a mone-
dei naţionale. 

acord (sinonim convenţie), denumire 
generică dată convenţiilor internaţio-
nale (bi sau multilaterale) ce stabilesc 
cadrul juridic de desfăşurare a rapor-
turilor de comerţ internaţional şi coope-
rare economică şi tehnico-ştiinţifică in-
ternaţională. Sunt mai frecvent utilizate 
următoarele varietăţi de a.: a. comer-
ciale; a. de credit sau de împrumut; a. 

de plăţi sau de decontare; a. de evitare 
a dublei impuneri; a. de garantare reci-
procă a investiţiilor; a. cadru etc. A. pot 
interveni şi între persoanele juridice 
care participă la raporturile de comerţ 
internaţional şi cooperare economică şi 
tehnico-ştiinţifică internaţională. Aşa 
sunt: [v. a. bancar, a. de barter, a. de 

credit, a. de swap]. 

acord bancar, înţelegere (convenţie) 
între două sau mai multe bănci cu pri-
vire la efectuarea anumitor operaţiuni 
precis determinate de interes reciproc 
[v. şi acord]. 

acord comercial internaţional, 1. înţele-
gere între două sau mai multe ţări prin 
care se stabilesc modalităţi şi reguli de 
desfăşurare a raporturilor comerciale 
(în general sau numai în anumite dome-
nii ale comerţului internaţional) ale ţă-
rilor respective între ele, ori privind 
cooperarea lor pe terţe pieţe; 2. act juri-
dic prin care se reglementează schimbul 
de mărfuri între ţările semnatare. Prin 
a.c.i. se reglementează, de regulă: acor-
darea reciprocă a clauzei naţiunii celei 

mai favorizate; instituirea sistemului de 
plăţi prin cliring sau devize libere; nive-
lul preţurilor; reduceri şi scutiri de taxe 
vamale; instituirea sau eliminarea de 
contingente etc. În funcţie de durata 
pentru care se încheie, a.c.i. pot fi: pe 
termen scurt (adică anuale); pe termen 
mediu (2-3 ani); pe termen lung (5 sau 
mai mulţi ani). 

acord comercial şi de plăţi, convenţie 
internaţională (de regulă bilaterală) prin 
care se reglementează desfăşurarea 
schimburilor comerciale, precum şi mo-
dul de înfăptuire a plăţilor internaţio-
nale între statele semnatare. Se încheie 
(pe termen scurt sau pe termen lung) în 
numele sau din însărcinarea guvernelor. 
Prin acorduri de acest gen se rezolvă 
probleme ca: acordarea reciprocă de 
către statele părţi a clauzei naţiunii celei 
mai favorizate; stabilirea regimului re-
stricţiilor cantitative; fixarea nivelului 
preţurilor pentru mărfurile livrate în 
baza acordului; întocmirea listelor indi-
cative cu mărfurile ce vor fi exportate 
de părţile contractante; precizarea bu-
nurilor scutite de taxe vamale şi de alte 
taxe; reglementarea reexportului; con-
sacrarea modului de efectuare a plăţilor 
cu referire la schimburile comerciale şi 
necomerciale etc. În vederea aplicării 
a.c.p. şi, totodată, a încurajării schim-
burilor comerciale reciproce, statele-
părţi decid de regulă formarea de comi-
sii guvernamentale mixte [v. şi acord]. 

acord de barter, operaţie de schimb con-
venită între două părţi care se pun de 
acord să schimbe între ele mărfuri echi-
valente ca valoare, respectând stipulaţiile 
înscrise în contractul de schimb. Aseme-
nea operaţii nu comportă transferuri de 
sume băneşti, deoarece în practică regle-
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mentarea lor financiară se face prin 
contrapartide de marfă. 

acord de cooperare economică inter-

naţională, convenţie internaţională (bi 
sau multilaterală) având ca obiect pro-
movarea şi dezvoltarea relaţiilor de co-
operare economică dintre statele sem-
natare. Constituie cadrul general pentru 
încheierea şi desfăşurarea activităţilor 
de cooperare în producţie, cercetare şti-
inţifică, comercializare etc. Între firmele 
din statele-părţi, a.c.e.i. defineşte prin-
cipiile care trebuie să guverneze con-
duita statelor semnatare în relaţiile reci-
proce, precum şi în raporturile lor cu 
terţii, stabileşte măsurile ce urmează a 
fi adoptate de statele-părţi pentru faci-
litarea şi promovarea relaţiilor de co-
operare, precizează domeniile în care 
urmează a se realiza cooperarea, pre-
cum şi mecanismele instituţionalizate 
de părţi în scopul derulării în bune con-
diţii a raporturilor de cooperare etc. 
Unele dintre aceste acorduri instituie 
reguli cu caracter normativ de care ur-
mează să se ţină seama la încheierea 
contractelor de cooperare, iar altele 
stabilesc programe pentru desfăşurarea 
operaţiunilor de cooperare. De regulă, 
în baza a.c.e.i. se constituie comisii 
mixte formate din reprezentanţi ai orga-
nismelor centrale de profil din ţările 
semnatare pentru asigurarea punerii în 
aplicare a celor convenite. La asemenea 
comisii pot participa şi reprezentanţi ai 
agenţilor economici implicaţi în activită-
ţile de cooperare [v. şi acord]. 

acord de credit, înţelegere realizată 
între două sau mai multe bănci ori între 
o bancă şi societăţi comerciale de pro-
ducţie sau agenţii guvernamentale cu 

privire la condiţiile de acordare şi de 
restituire a creditelor [v. şi acord]. 

acord de swap, înţelegere bilaterală 
convenită între bănci centrale din ţări 
dezvoltate având ca obiect efectuarea 
schimbului de monede naţionale [v. şi 
acord]. 

acord general de împrumut, convenţie 
internaţională în baza căreia F.M.I. (Fon-
dul Monetar Internaţional) îşi procură 
fonduri suplimentare care, împreună cu 
fondurile proprii, sunt utilizate pentru 
desfăşurarea activităţilor sale specifice. 
Primele asemenea acorduri au fost con-
venite în anul 1962, de F.M.I. cu Grupul 
celor 10 [v. şi F.M.I.; Grupul celor zece]. 

acordarea exclusivităţii comerciale, 
mijloc de promovare a vânzărilor pe o 
anumită piaţă, utilizat în practica de co-
merţ internaţional, susceptibil de apli-
care în cadrul contractului de reprezen-
tanţă, sub formă de comision sau con-
signaţie, precum şi în cadrul contrac-
tului de vânzare comercială internaţio-
nală (în special când acest contract are 
caracterul de concesiune comercială). 
Având ca scop promovarea exporturilor, 
a.e.c. implică şi stabilirea cifrei minime 
de afaceri pe care se obligă să o reali-
zeze beneficiarul exclusivităţii, respectiv 
cumpărătorul sau intermediarul firmei 
exportatoare. 

acord-cadru, înţelegerea scrisă inter-
venită între una sau mai multe auto-
rităţi contractante şi unul sau mai mulţi 
operatori economici, al cărei scop este 
stabilirea elementelor/condiţiilor esen-
ţiale care vor guverna contractele de 
achiziţie publică ce urmează a fi atri-
buite într-o perioadă dată, în mod spe-
cial în ceea ce priveşte preţul şi, după 
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caz, cantităţile avute în vedere; (art. 3 
din O.U.G. nr. 34/2006). 

acordul dintre întreprinderi, sintagmă 
care, în sensul normelor dreptului con-
curenţei, desemnează înţelegerea con-
venită între două sau mai multe între-
prinderi prin care acestea îşi orga-
nizează comportamentul economic pe 
piaţă. O astfel de înţelegere poate fi 
perfectată oral sau poate fi constatată 
printr-un înscris. În acest din urmă caz, 
ea poate îmbrăca forma unui contract, a 
unui act adiţional la un contract preexis-
tent între părţi sau inclusă explicit sau 
implicit în condiţiile generale de vânzare 
adoptate de întreprinderile în cauză. Un 
astfel de acord poate rezulta şi dintr-o 
clauză contractuală stipulată într-un 
contract de distribuţie comercială, pre-
cum şi din orice alt înscris semnat de 
operatorii de comerţ interesaţi, precum 
instrucţiunile date de furnizor tuturor 
distribuitorilor integraţi în reţeaua lui 
printr-o circulară privind comportamen-
tul pe care aceştia trebuie să-l adopte 
faţă de ceilalţi competitori care acti-
vează pe aceeaşi piaţă, instrucţiuni pe 
care distribuitorii cărora le sunt adre-
sate le pun în aplicare. A.d.î. este, ca 
natură juridică, prioritar unui angaja-
ment moral sau, ceea ce în dreptul 
anglo-saxon se numeşte „gentleman 
agreement”. El nu produce efecte juri-
dice între părţi, iar respectarea lui nu 
este şi nici nu poate fi garantată printr-o 
sancţiune juridică stabilită de acestea. 
Fiind fondat pe o cauză ilicită şi per-
fectat cu încălcarea interdicţiei instituită 
prin art. 101 alin. (1) TFUE, este din 
start lovit de nulitate absolută dacă nu 
se încadrează în situaţiile expres excep-
tate prevăzute limitativ în parag. 3 al 

aceluiaşi art. 101, prin consecinţă, res-
pectarea de către părţi a angajamentelor 
asumate printr-un astfel de acord rămâ-
ne o problemă pur morală pentru fiecare 
dintre ele lipsită de orice constrângere 
juridică.  

acordul general pentru tarife şi comerţ 
(G.A.T.T.), tratat multilateral intergu-
vernamental, semnat în 1947 la Geneva, 
având 88 de ţări ca părţi contractante 
(Tunisia cu statut de aderare provizorie) 
şi fiind aplicat de facto de alte 29 ţări. A 
fost creat sub auspiciile O.N.U. şi consti-
tuie cadrul organizatorico-juridic în care 
majoritatea statelor lumii negociază re-
ducerea treptată a taxelor vamale, înlă-
turarea restricţiilor cantitative şi a celor-
lalte obstacole netarifare, în scopul libe-
ralizării schimburilor comerciale. G.A.T.T. 
este aşezat pe următoarele principii fun-
damentale: acordarea reciprocă de că-
tre ţările membre a clauzei naţiunii celei 
mai favorizate şi aplicarea de către fie-
care dintre ele în politica economică 
externă a principiului nediscriminării; in-
terzicerea aplicării la import a restric-
ţiilor cantitative; protejarea pieţelor şi 
industriilor naţionale, în principal prin 
intermediul taxelor vamale, reducerea 
nivelului taxelor vamale şi înlăturarea 
altor obstacole din calea comerţului 
prin negocieri multilaterale; aplicarea 
unui tratament mai favorabil ţărilor în 
curs de dezvoltare; utilizarea metodei 
consultărilor între părţile contractante, 
în vederea evitării prejudicierii intere-
selor acestora; adoptarea deciziilor prin 
consens. Părţile contractante se reunesc 
în sesiune anuală, care constituie forul 
decizional cel mai important creat prin 
acest tratat; între sesiuni, Consiliul re-
prezentanţilor conduce şi coordonează 


