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Conceptul instituţiei înstrăinării 
bunurilor cu condiţia întreţine-

rii pe viaţă nu a fost univoc interpretat 
şi înţeles pe parcursul diverselor perioa-
de istorice. Această stare de lucruri îşi 
găseşte explicaţia, mai întîi de toate, în 
faptul că există un spectru foarte larg de 
probleme ce trebuie soluţionate ca pre-
misă a formulării şi determinării unei 
viziuni concrete asupra contractului de 
înstrăinare a bunurilor cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă, vizavi de dezvoltarea 
social-economică a ţării.

Este limpede că algoritmul de că-
utare a răspunsurilor la întrebările ce 
preocupă specialiştii de domeniu, dar 
şi conţinutul şi caracterul răspunsuri-
lor aflate, depind de interpretarea nor-
melor în vigoare.

În Republica Moldova, relaţiile so-
ciale cuprinse în instituţia întreţinerii 
au fost reglementate iniţial de Codul 
civil al Republicii Sovietice Socialiste 
Moldoveneşti, adoptat la 26 decembrie 
1964 [2]. În conţinutul Codului civil al 
RSSM, înstrăinarea bunurilor cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă se referea de 
fapt doar la un singur bun, şi anume 
al casei de locuit, care se întîlnea pe 
acele timpuri în calitate de bun aflat 
în proprietatea personală. Însă practic 
aproape nu se recurgea la această insti-
tuţie, din simplul motiv că foarte puţini 
cetăţenii dispuneau de această proprie-
tate personală [11, p. 236]. 

Conform art. 445 Cod civil al 
RSSM, în baza contractului de înstră-
inare a unei case de locuit cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, o persoană inaptă 
de muncă din cauza vîrstei sau în le-
gătură cu starea sănătăţii (transmiţă-
tor) transmite în proprietate unei alte 
persoane (dobînditor) o casă de locuit 
sau o porţiune de casă, în schimbul 
căreia dobînditorul se obligă să pro-
cure transmiţătorului, pînă la moartea 
acestuia, asigurare materială în natură 
– locuinţă, hrană, îngrijire şi ajutorul 
necesar [2].

La 6 iunie 2002, Parlamentul Re-
publicii Moldova a aprobat un nou Cod 
civil al Republicii Moldova, în vigoare 
de la 12.06.2003, graţie căruia această 
instituţie, prin intermediul contractului 
de înstrăinare de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, a primit o regle-
mentare mai amplă. În capitolul IV din 
Titlul III al Codului civil al Republicii 
Moldova din 2002 sînt cuprinse regle-
mentările privind contractul de înstrăi-
nare a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă. Aici sînt prevăzute opt arti-
cole ce reglementează expres această 
instituţie [11, p. 236].

Prin prisma art. 839 Cod civil al 
RM se consemnează că, „în baza con-
tractului de înstrăinare a bunului cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, o parte 
(beneficiarul întreţinerii) se obligă să 
dea celeilalte părţi (dobînditor) în pro-

prietate un bun imobil sau mobil, iar 
dobînditorul se obligă să asigure bene-
ficiarului întreţinerii în natură – locu-
inţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar 
pe timpul cît va trăi, precum şi înmor-
mîntarea”. 

Potrivit reglementărilor actuale, 
bunul transmis de beneficiar poate fi 
atît mobil, cît şi imobil, spre deosebire 
de Codul civil al RSSM, care prevedea 
posibilitatea înstrăinării în schimbul 
întreţinerii doar a unei case de locuit.

Legea obligă dobînditorul întreţi-
nerii să asigure beneficiarului locuinţă, 
hrană, îngrijire şi ajutorul necesar în 
timpul vieţii, precum şi înmormîntarea 
la deces. 

Scopul părţilor este reciproc şi con-
stă în dobîndirea dreptului de proprie-
tate asupra unui bun în schimbul în-
treţinerii pe viaţă. În aceste aspecte se 
reflectă şi destinaţia acestui contract. 
Contractul de întreţinere pe viaţă pre-
zintă un deosebit interes pentru oame-
nii în etate, bolnavii, invalizii pensiile 
şi îndemnizaţiile cărora nici pe departe 
nu acoperă necesităţile de viaţă. Aceste 
persoane, avînd posibilitate de a înche-
ia un asemenea contract, sînt asiguraţi 
cu cele mai importante condiţii de via-
ţă pînă la deces [7, p. 469]. 

În special, merită atenţie faptul că 
legea nu stipulează careva restricţii faţă 
de beneficiarul întreţinerii, în această 
calitate poate fi orice persoană fizică 
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care dispune cu titlu de proprietate de 
un bun imobil sau mobil şi care poate 
servi drept obiect al acestui contract.

Norma articolului dat, prin alin. 2, 
admite pluralitatea părţilor. Astfel, în 
cazul pluralităţii de părţi, obligaţia de 
întreţinere este indivizibilă şi se aplică 
regulile generale ale contractului de 
întreţinere pe viaţă.

Legiuitorul, în alin. 3 al articolului 
comentat stipulează că întreţinerea este 
un drept pur individual şi inalienabil. 
Din aceste considerente, creanţa de în-
treţinere nu poate fi transmisă unei alte 
persoane şi nici urmărită de creditori.

Referitor la forma contractului de 
înstrăinare a bunului cu condiţia între-
ţinerii pe viaţă, legislatorul a stipulat un 
criteriu, luînd în consideraţie obiectul, 
scopurile părţilor, termenul contractu-
lui. Astfel, art. 840 din Codul civil al 
RM prevede forma scrisă a contractu-
lui care se aplică indiferent de obiectul 
contractului, însă dacă obiectul acestui 
contract este un bun pentru înstrăina-
rea căruia se cere respectarea formei 
autentice, atunci contractul se încheie 
în formă autentică.

Drept un temei pentru modificarea 
contractului de înstrăinare a unui bun 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă (art. 
841 Cod civil al RM) poate servi aba-
terea dobînditorului de la obligaţia sa 
de bază de a-i presta beneficiarului în-
treţinere în natură. Doar beneficiarului 
întreţinerii îi poate aparţine iniţierea 
schimbării formei de întreţinere, iar ca 
temei poate servi neexecutarea de către 
dobînditor a obligaţiilor contractuale.

Pentru a proteja interesele patri-
moniale ale beneficiarului, art. 842 din 
Codul civil al RM stipulează două ga-
ranţii: prima garanţie constă în stabili-
rea interdicţiei de înstrăinare a bunului 
transmis de beneficiarul întreţinerii pe 
durata vieţii acestuia, iar a doua – în 
stabilirea gajului sau altor grevări ale 
obiectului contractului numai cu acor-
dul beneficiarului întreţinerii.

Pieirea bunului nu îl degradează pe 
dobînditor de obligaţiile pe care şi le-a 
asumat în bază de contract – prevede 
art. 843 Cod civil RM. Dobînditorul 
devine proprietarul bunului transmis 
la încheierea contractului de înstrăina-
re a unui bun cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă. Prin această normă, legislatorul 
prevede încă o garanţie de asigurare 
a intereselor patrimoniale ale bene-
ficiarului întreţinerii, deoarece el îşi 

păstrează dreptul la întreţinere în cazul 
pieirii obiectului contractului.

În contextul studiului nostru, un 
interes mai pronunţat îl comportă 
compartimentele consacrate efectelor 
contractului de înstrăinare a bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă. Dato-
rită cadrului normativ relativ restrîns 
în domeniul dat, evidenţiem temeiuri-
le încetării (art. 846 Cod civil al RM) 
şi rezoluţiunii (art. 844-845 Cod civil 
aRM) contractului de înstrăinate a bu-
nurilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă. 
Din conţinutul acestei norme rezultă 
că dreptul dobînditorului poate fi rezi-
liat în cazul imposibilităţii executării 
obligaţiei contractuale din cauza unor 
circumstanţe care nu depind de voinţa 
lui, şi respectiv, dreptul beneficiarului 
întreţinerii poate fi reziliat doar în ca-
zul în care nerespectarea obligaţiilor 
contractuale depind de însuşii dobîn-
ditor [1, p. 114].

Conform art. 846 din Codul civil al 
RM, la decesul dobînditorului, dreptu-
rile şi obligaţiile lui trec la succesorii 
lui. Prezenta normă stipulează o regulă 
nouă, care nu era cunoscută în legis-
laţia naţională veche, şi anume posibi-
litatea aplicării succesiunii de drept în 
cazul decesului dobînditorului.

Deşi legea nu prevede expres, con-
siderăm că neexecutarea obligaţiei de 
predare a bunului de către beneficiar 
sau existenţa viciilor ascunse reprezin-
tă o neexecutare esenţială a contractu-
lui, care oferă dobînditorului dreptul 
de a cere rezoluţiunea [7, p. 101].

În legislaţia din România, institu-
ţia înstrăinării bunurilor cu condiţia în-
treţinerii pe viaţă este reglementată, de 
actualul Cod civil al României (CCR) 
din 2011 [4], prin intermediul norme-
lor de drept ce reglementează separat 
contractul de întreţinere. CCR defineş-
te acest contract stabilind criteriile care 
îl delimitează de alte raporturi asemă-
nătoare şi îi determină specificul atît în 
ceea ce priveşte condiţiile de fond, cît 
şi în ceea ce priveşte efectele. În CCR, 
contractul de întreţinere are o regle-
mentare proprie în Capitolul XVIII – 
„Contractul de întreţinere”, din Titlul 
IX – „ Diferite contracte”, Cartea a V-a 
– „ Despre obligaţii”, art. 2254–2263. 

Articolul 2254 din CCR reglemen-
tează noţiunea contractului de întreţi-
nere: „(1) Prin contractul de întreţinere 
o parte se obligă să efectueze în folo-
sul celeilalte părţi sau al unui anumit 

terţ prestaţiile necesare întreţinerii şi 
îngrijirii pentru o anumită durată. (2) 
Dacă prin contract nu s-a prevăzut du-
rata întreţinerii ori s-a prevăzut numai 
caracterul viager al acesteia, atunci în-
treţinerea se datorează pentru toată du-
rata vieţii creditorului întreţinerii” [4]. 
Prin urmare, cum era interpretat pînă 
acum în practică, contractul de întreţi-
nere era acel contract prin care o parte 
înstrăina un bun al său, în schimbul 
obligaţiei asumate de către dobînditor 
de a o întreţine, fapt care în principal 
presupune efectuarea de către debi-
torul obligaţiei de întreţinere a unor 
prestaţii în natură – asigurarea între-
ţinerii – persoanei: asigurarea hranei, 
medicamentelor, asistenţei medicale 
etc., şi chiar în contract era prevăzută 
suportarea unor costuri eventuale cu 
intervenţii medicale, asigurarea unei 
persoane care să însoţească temporar 
sau chiar permanent, după caz, credi-
torul întreţinerii [13, p. 140]. 

Întinderea obligaţiei de întreţinere 
este prevăzută la art. 2257 în CCR: 
“(1) Debitorul întreţinerii datorează 
creditorului prestaţii stabilite în mod 
echitabil, ţinîndu-se seama de valoarea 
capitalului şi de condiţia socială ante-
rioară a creditorului. (2) Debitorul este 
obligat în special să asigure creditoru-
lui hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, 
menaj, precum şi folosinţa unei locu-
inţe corespunzătoare. Întreţinerea cu-
prinde de asemenea îngrijirile şi chel-
tuielile necesare în caz de boală” [4]. 

În ceea ce priveşte caracterele 
contractului de întreţinere, ar trebui 
menţionate aspectele de noutate adu-
se de CCR. Astfel, conform Codului 
civil Român din 1864 [5], contractul 
de întreţinere era un contract cu titlu 
oneros, pentru ca o parte (înstrăinează 
un bun) urmărind să obţină în schimb 
o contraprestaţie egală cu întreţinerea 
pe timpul cît va trăi, întreţinerea con-
stînd în hrană, îmbrăcăminte, îngrijiri 
medicale, şi invers: partea care pre-
stează întreţinerea se obligă la aceas-
ta urmărind, în schimb, un echivalent 
patrimonial constînd în lucrul dobîn-
dit. CCR oferă posibilitatea încheierii 
contractului de întreţinere (precum şi 
a contractului de rentă viageră) şi cu 
titlu oneros – art. 2243: „Renta viageră 
poate fi constituită cu titlu oneros, în 
schimbul unui capital de orice natu-
ră, sau cu titlu gratuit şi este supusă, 
sub rezerva dispoziţiilor capitolului de 
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faţă, regulilor proprii ale actului juri-
dic de constituire” [5]. 

În CCR din 1864 apărea caracterul 
aleatoriu al contractului de întreţinere, 
provenind din faptul că părţile nu cu-
noşteau exact şansele lor de pierdere 
sau de cîştig la încheierea lui: o parte 
înstrăinează un bun, astfel că atît ea, 
cît şi cealaltă parte ştiau de la început 
doar întinderea prestaţiilor la care se 
obliga creditorul întreţinerii; se mai 
ştia că cel ce prestează întreţinerea va 
face acest lucru pe tot parcursul vieţii 
creditorului. Însa, în actualul Codul ci-
vil Român din 2011, acest aspect poate 
fi precizat prin contract – întreţinerea 
poate fi stabilită pe tot parcursul vieţii 
creditatului, în cazul în care prin con-
tract nu s-a prevăzut durata întreţinerii 
ori s-a prevăzut numai caracterul vi-
ager al acesteia (alin. 2, art. 2254 din 
CCR prevede că dacă prin contract nu 
s-a prevăzut durata întreţinerii ori s-a 
prevăzut numai caracterul viager al 
acestuia, atunci întreţinerea se datorea-
ză pentru toată durata vieţii creditoru-
lui întreţinerii). 

Conform Codului civil Român din 
1864, contractul de întreţinere era în 
principiu un contract consensual, în-
trucît pentru formarea lui valabilă era 
necesar acordul de voinţă valabil ex-
primat al părţilor; actualul CCR modi-
fică acest aspect, dobîndind contractul 
solemn, prin impunerea formei auten-
tice sub sancţiunea nulităţii absolute 
[10, p. 12]. 

În Codul civil Român din 1864, 
condiţiile esenţiale ale contractului de 
întreţinere erau prevăzute în dispoziţi-
ile art. 948, conform cărora condiţiile 
esenţiale pentru validitatea unei con-
venţii sînt: capacitatea de a contracta, 
consimţămîntul valabil al parţii care se 
obligă, un obiect determinat şi o cauză 
licită [5]. Forma, în regula generală, nu 
era o condiţie esenţială a contractului 
de întreţinere. Trebuie însă precizat că 
în mod excepţional, atunci cînd lucrul 
înstrăinat drept obiect al întreţinerii era 
un imobil (un teren sau o locuinţă ori 
o unitate individuală), se cerea atît au-
torizaţia prealabilă de înstrăinare, cît şi 
încheierea contractului de întreţinere 
în forma autentică. De asemenea, oda-
tă cu intrarea în vigoare a Codului civil 
Român din 2011, contractual de între-
ţinere devine un contract numit, ce are 
o reglementare proprie. 

În Codul civil Român din 2011 nu 

se face deosebire între forma contrac-
tului de întreţinere cînd lucrul înstrăi-
nat este un imobil şi forma contractu-
lui de întreţinere cînd lucrul înstrăinat 
este un bun mobil [10, p. 13]. Astfel, 
potrivit art. 2255 din CCR, „contrac-
tul de întreţinere se încheie în formă 
autentică, sub sancţiunea nulităţii ab-
solute”. Forma autentică se impune 
datorită importanţei actului dată de 
efectele produse faţă de părţi, ducînd 
la ieşirea din obligaţiile creditorului a 
unor bunuri de valoare mare şi la gre-
varea patrimoniului debitorului pentru 
viitor cu o obligaţie ce poate depăşi 
emolumentul cules. 

Pe lîngă condiţia mai sus menţio-
nată, CCR mai conţine un element de 
noutate cu privire la condiţiile de va-
liditate. Astfel, apare o condiţie supli-
mentară de validitate atît în cazul con-
tractului de întreţinere, cît şi în cazul 
contractului de rentă viageră – acestea 
rămân lipsite de efecte dacă la data în-
cheierii contractului creditorul suferea 
de o boală din cauza căreia a murit în 
30 de zile de la acea dată [5]. 

În concluzie, avînd în vedere vi-
durile legislative care existau în con-
ţinutul contractului de întreţinere, ţi-
nînd seama de aplicarea neuniformă 
în practica judiciară a uneori dispoziţii 
legale, aceste modificări aduse prin 
Codul civil Român din 2011 nu erau 
doar obligatorii, ci chiar necesare, în 
vederea aplicării mai consecvente a 
legii. 

Legislaţia din Franţa este precur-
soarea genului respectiv de contract 
pentru întregul sistem de drept conti-
nental. Contractul de întreţinere este 
utilizat sub denumirea „bail a nourritu-
re”, ceea ce în traducere semnifică „în-
chirierea pentru hrană”. „Bail a nourri-
ture” este similar contractului de rentă 
viageră, însă, spre deosebire de acesta 
din urmă, întreţinătorul se angajează 
să asigure întreţinutul cu produse ali-
mentare. Necesităţile întreţinutului nu 
se limitează doar la hrană, ci la tot ceea 
ce se include în mod ordinar în obliga-
ţiile alimentare în sens larg: locuinţa, 
îngrijirea personală, precum şi cheltu-
ielile de înmormîntare [8, p. 38]. Noile 
modificări din 21 iunie 2014 aduse le-
gislaţiei civile franceze reglementează, 
prin prisma art. 1968-1983, doar con-
tractul de rentă şi de rentă viageră. 

Vînzarea de imobile în schimbul 
unei rente viagere a fost mult timp 

destul de practicată în Franţa, căci ea 
satisfăcea două tendinţe care, oricît de 
contradictorii ar fi, ambele sînt înrădă-
cinate în temperamentul naţional: ne-
voia de securitate şi căutarea speculei. 
Dar prelungirea duratei vieţii umane – 
uneori mai mult de 120 de ani – devine 
un factor de descurajare [9, p. 541].

Spre deosebire de Republica Mol-
dova, în Germania, Olanda, Italia, 
Spania nu se reglementează respecti-
vul contract în legislaţia civilă, cu toa-
te că acesta dispune de aplicabilitate 
practică. Contractul de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
în aceste ţări face parte din categoria 
contractelor nenumite. 

Conţine reglementări privind în-
străinarea de bunuri cu condiţia între-
ţinerii şi Codul civil din 1999 al Azer-
baidjanului. Aceste reglementări sînt 
prevăzute în capitolul 48, destinat ren-
tei, în care înstrăinările se fac doar sub 
condiţia de plată a rentei, care poate 
fi şi pe viaţă, dar nu şi cu întreţinere 
[13]. 

Prezintă interes şi reglementările 
Codului civil al Republicii Lituanie-
ne, adoptat la 23.01.1937, pus în apli-
care în 1992, cu modificări esenţiale 
din 29.08.2007, cu privire la instituţia 
dată [14]. Astfel, în conformitate cu 
art. 2096-2106 din cod, această insti-
tuţie se consideră instituţia întreţinerii, 
reglementată prin contractul de între-
ţinere care poate fi atît viager, cît şi 
în bază de bunuri. Un loc important 
în cadrul reglementărilor este acordat 
calculelor valorii atît a bunurilor ce 
servesc pentru întreţinerea beneficiaru-
lui, cît şi a bunurilor care vor fi trecute 
în proprietatea privată a întreţinătoru-
lui după deces. Valoarea întreţinerii 
în bani trebuie să fie transmisă cu cel 
puţin un sfert de an înainte beneficia-
rului, iar întreţinerea în natură trebuie 
să fie calculată şi acordată cu cel puţin 
o jumătate de an înainte [14]. Ca şi în 
legislaţia Republicii Moldova, legiui-
torul permite pluralitatea de părţi, iar 
în caz de rezoluţiune a contractului de 
întreţinere, beneficiarul întreţinerii nu 
este obligat să întoarcă preţul întreţine-
rii. Bine-venit este permiterea încheie-
rii unui asemenea contrat în favoarea 
unei terţe persoane, ceea ce nu se per-
mite în legislaţia Republicii Moldova.

Codul civil al Ucrainei reglemen-
tează înstrăinarea de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă asemănător cu pre-
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vederile Codului civil al RM. Capito-
lul 57, care se numeşte „Întreţinerea pe 
viaţă” reglementează contractul de în-
treţinere pe viaţă cu privire la definirea 
acestuia, drepturile şi obligaţiile părţi-
lor, obiectul contractului, care poate fi 
o casă sau o parte a acesteia, orice bun 
mobil sau imobil de preţ. Specific pen-
tru aceste reglementări sînt prevederile 
cu privire la obligaţia întreţinătorului 
de a-l asigura pe întreţinut cu spaţiu 
locativ, precum şi determinarea valorii 
băneşti lunare a întreţinerii [15]. Doc-
trina reflectă înstrăinarea de bunuri cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă în conţi-
nutul manualelor şi monografiilor de 
drept civil [18, p. 238]. 

Nu putem să trecem cu vederea le-
gislaţia civilă din Georgia [17], unde 
contractul de întreţinere este reglemen-
tat prin prisma art. 537-541 într-un pa-
ragraf aparte şi conform căreia o parte 
transmite o casă, un apartament sau un 
alt bun imobil ce-i aparţine în propri-
etate unei alte părţi, numit plătitor de 
rentă, şi care se obligă să-l întreţină pe 
transmiţător tot parcursul vieţii cît va 
trăi sau pe o terţă persoană indicată de 
acesta. Este lăudabil faptul că legiuito-
rul a prevăzut nu numai întreţinerea în 
locuinţă, îmbrăcăminte, hrană şi îngri-
jire medicală, dar şi valoarea minimă 
a întreţinerii pe lună, care nu poate fi 
mai mică de două salarii minime stabi-
lite de lege (art. 538 alin. 3 din Codul 
civil al Georgiei).

Codul civil al Federaţiei Ruse re-
glementează înstrăinarea de bunuri cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă în cadrul 
contractului de rentă. Capitolul 30, 
care se numeşte „Renta şi înstrăinarea 
bunului cu condiţia întreţinerii pe via-
ţă”, reglementează contractul de rentă 
şi de înstrăinare de bunuri cu condiţia 
întreţinerii pe viaţă, drepturile şi obli-
gaţiile părţilor, obiectul contractului 
care poate fi, în primul rînd, o casă de 
locuit, un teren, orice bun imobil de 
preţ. Specific pentru aceste reglemen-
tări sînt prevederile cu privire la obli-
gaţia întreţinătorului de a-l asigura pe 
întreţinut cu spaţiu locativ, precum şi 
determinarea valorii băneşti lunare a 
întreţinerii [16, p. 242]. Din cuprinsul 
capitolului respectiv s-ar deduce, în 
aparenţă, independenţa acestor con-
tracte faţă de alte contracte civile. Însă, 
în actul normativ se face referinţă doar 
la un singur contract – la contractul de 
rentă. Codul civil al Federaţiei Ruse 

atribuie contractul de întreţinere la una 
dintre varietăţile contractului de rentă, 
cu renta perpetuă şi cea viageră. 

Spre deosebire de legislaţia civilă 
a Federaţiei Ruse, Codul civil al RM 
reglementează contractul de înstrăina-
re a bunului cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă ca contract de sine stătător, dis-
tinct de alte contracte civile. O părere 
contrară întîlnim în doctrina autohto-
nă. Se menţionează că, deşi contractul 
de întreţinere este reglementat în Co-
dul civil al RM într-un capitol separat, 
acesta rămîne a fi o varietate a contrac-
tului de rentă [12, p. 127]. 

Nu susţinem această opinie şi ne 
alăturăm specialiştilor autohtoni I. Mi-
halache şi O. Chelaru, care menţionea-
ză că, deşi contractul de înstrăinare a 
bunului cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
are multe asemănări cu contractul de 
rentă, între ele persistă deosebiri majo-
re şi urmează a fi analizate ca contracte 
distincte [8, p. 38]. 
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