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Actualitatea şi scopul pre-
zentului articol constă în 

efectuarea unei investigaţii com-
plexe a problemelor ce rezultă din 
practicarea elementelor contractu-
lui înstrăinării bunurilor cu condi-
ţia întreținerii pe viaţă, prin prisma 
analizei regulilor de drept ce guver-
nează această materie, valorificând 
în acest sens cadrul legal şi abordă-
rile doctrinare în domeniu, precum 
şi în formularea unor soluţii şi pro-
puneri vizând perfecţionarea legis-
laţiei ce reglementează elementele 
contractului înstrăinării bunurilor 
cu condiţia întreținerii pe viaţă. 

Părţile la contractul de înstrăi-
nare a unui bun cu condiţia întreţi-
nerii pe viaţă sunt beneficiarul în-
treţinerii – persoana care datorează 
predarea bunului în proprietate şi 
dobânditorul întreţinerii – cel care 
se obligă să presteze primului în-
treţinerea în natură [7, p. 95]. Se 
consideră că părţile pot fi doar per-
soane fizice cu capacitate deplină 
de exerciţiu la momentul încheierii 
contractului.

Contractul de înstrăinare a bu-

nurilor cu condiţia de întreţinere pe 
viaţă valabil încheiat, fiind în prin-
cipiu un contract sinalagmatic, dă 
naştere la obligaţii atât în sarcina 
beneficiarului, cât şi în sarcina do-
bânditorului [2].

Astfel, prevederea art. 839 
alin. (2) CCRM este analizată şi 
de punctul 17 al Hotărârii Plenu-
lui Curţii Supreme de Justiţie a 
Republicii Moldova cu privire la 
unele chestiuni apărute în practica 
aplicării de către instanţele judecă-
toreşti a legislaţiei la soluţionarea 
litigiilor ce ţin de contractele de 
donaţie şi de înstrăinare a bunului 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă, nr. 
2 din 30.03.2009, care precizează 
că dacă există mai mulţi benefici-
ari, obligaţia de întreţinere nu este 
considerată îndeplinită, dacă nu s-a 
executat integral faţă de toţi aceş-
ti beneficiari, întinderea prestaţiei 
depinzând de necesităţile şi durata 
vieţii tuturor creditorilor obligaţi-
ei de întreţinere. Dacă pluralitatea 
se referă la debitorii obligaţiei de 
întreţinere, fiecare din ei poate fi 
obligat să execute obligaţia de în-

treţinere, în acelaşi timp, prestarea 
obligaţiei fiind obligatorie pentru 
ceilalţi debitori [19, p. 17]. 

a) Beneficiarul întreţinerii în 
contractul de înstrăinare a bunuri-
lor cu condiţia întreţinerii pe viaţă

În calitate de beneficiar al între-
ţinerii poate figura doar persoana 
fizică; or, legea limitează termenul 
contractului la durata vieţii bene-
ficiarului. Beneficiarul urmează să 
fie înzestrat cu capacitatea necesară 
de a efectua acte juridice de dispo-
ziţie, deoarece obligaţia lui constă 
în a transmite dreptul de proprieta-
te asupra unui bun. Codul civil din 
1964 prevedea posibilitatea înche-
ierii contractului de întreţinere în 
calitate de beneficiar, doar pentru 
persoanele inapte de muncă. Pen-
tru oferirea întreţinerii persoanelor 
care nu se pot întreţine sau au difi-
cultăţi în a se întreţine, în prezent, 
legea nu conţine restricţii referitoa-
re la persoana beneficiarului [9, p. 
75].

b) Dobânditorul, în contractul 
de înstrăinare a bunurilor cu con-
diţia întreţinerii pe viaţă
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SUMMARY
To detect some theoretical and practical problems they generate contract on alienation of goods provided maintenance 

for life in practice and in national case law, it is necessary to start to explore the defining elements of the parties, subject, 
scope and term contract alienation of immovable provided maintenance for life and determination of limits of extension of 
civil legal effects of that act in relation to other similar legal documents by content.

Both literature both domestic and foreign doctrine there are not enough studies that have addressed elements of the 
contract alienation of immovable provided maintenance for life, so are not subject to a detailed analysis of the limits and 
how to achieve this freedom constitutional, which raises numerous practical discussions focused on the correct application 
of legislation on the alienation of goods provided maintenance for life.

REZUMAT
Pentru a putea depista unele probleme teoretice şi practice pe care le generează contractul privind înstrăinarea de bunuri 

cu condiția întreținerii pe viață, în practica şi în jurisprudenţa naţională, este necesar a se porni de la analiza elementelor 
definitorii ale părților: obiectul, scopul și termenul contractului de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață, 
precum şi a determina limitele de extindere a efectelor juridice ale acestui act civil în raport cu alte acte juridice similare 
după conţinut.

Atât în literatura de specialitate naţională, cât şi în doctrina străină nu există suficiente studii în care ar fi abordate ele-
mentele contractului de înstrăinare a unui bun cu condiția întreținerii pe viață, la fel nu sunt supuse unei analize detaliate li-
mitele şi modul de realizare a acestei libertăţi constituţionale, fapt ce ridică în practică numeroase discuţii axate pe aplicarea 
corectă a legislaţiei în materie de înstrăinarea de bunuri cu condiția întreținerii pe viață.
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Dobânditorul în contractul de 
înstrăinare poate fi persoana fi-
zică cu capacitate civilă deplină. 
Deşi legea prevede doar efectele 
decesului dobânditorului (art. 846 
CCRM), considerăm că şi persoa-
nele juridice pot fi parte la contrac-
tul de întreţinere pe viaţă. Aceasta 
decurge şi din prevederea art. 839 
alin. (2) CCRM. Astfel, practica 
din perioada actuală ne arată că în 
societate ce creează instituţii de azi-
luri pentru bătrâni cu personalitate 
juridică, care sunt instituţii de stat. 
Reieşind din situaţia deficitului bu-
getar de stat, considerăm că astfel 
de instituţii pot fi create cu statut de 
persoană juridică de mai multe per-
soane fizice, iar la baza activităţii 
acestora trebuie să stea contractul 
privind înstrăinarea de bunuri cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă. Por-
nind de la principiul libertăţii con-
tractuale, persoanele juridice care 
dispun de capacitatea necesară vor 
putea totuşi încheia astfel de con-
tracte, care vor cădea sub incidenţa 
normelor prevăzute de art. 839-846 
CCRM şi vor reprezenta contracte 
numite. În literatura de specialitate 
a altor state, de exemplu în Rusia, 
este expusă opinia că în calitate de 
dobânditor poate fi şi o persoană 
juridică.

Deşi legislaţia Republicii Mol-
dova nu admite posibilitatea partici-
pării la acest contract a persoanelor 
juridice, în Federația Rusă [30, p. 
54] și în Ucraina [21, p. 54] bună-
oară, această situație este posibilă 
și absolut legală. Cum se va rezolva 
această problem în Republica Mol-
dova e greu de presupus, însă, dacă 
problema va fi soluționată pozitiv, 
va fi necesar să se ia în considerație 
practica Federației Ruse, care nu în 
toate cazurile a fost pozitivă [10, p. 
54]

Așadar, ambele părţi trebuie să 
aibă capacitatea deplină de exer-
ciţiu, întrucât ambele fac acte de 
dispoziţie (întreţinutul transmite 
dreptul de proprietate – în caz de 
neexecutare a obligaţiei asumate 
poate fi obligat la plata de despăgu-

biri). Soţii nu pot încheia un con-
tract de întreţinere – de altfel, inutil 
– pentru că între ei există obligaţia 
legală de întreţinere, întrucât vân-
zarea-cumpărarea este interzisă în-
tre ei [28, p.58].

Dacă în contract există o plu-
ralitate de părţi (fie creditori, fie 
debitori, fie şi de creditori şi de de-
bitori), obligaţia de întreţinere este 
indivizibilă. În consecinţă, neexe-
cutarea obligaţiei de întreţinere faţă 
de unul dintre creditori determină 
rezoluţiunea întregului contract.

Consimțământul – în cadrul 
contractului de întreţinere trebu-
ie să fie liber exprimat şi neviciat 
prin eroare, dol sau violenţă [11, p. 
321].

Deşi dreptul la întreţinere este 
un drept personal netransmisibil, 
acţiunea de anulare a unui con-
tract de întreţinere pentru lipsa 
consimțământului este patrimonia-
lă, putând fi exercitată şi de moşte-
nitorii părţilor contractante.

Este necesar de accentuat că prin-
cipala obligație a întreținătorului 
este de a presta întreținerea în 
natură. Datorită caracterului pre-
ponderent alimentar al obligației 
de întreținere ea trebuie executată 
permanent, fiind o obligație care se 
execută zi cu zi [23, p. 333].

Pentru a analiza obiectul con-
tractului de înstrăinarea bunurilor 
cu condiția întreținerii pe viață, 
mai întâi, trebuie să dăm noțiunea 
obiectului juridic civil. Astfel, în 
conformitate cu art. 206 din Codul 
civil al RM, obiect al actului juri-
dic sunt acele acțiuni sau inacțiuni, 
la care se obligă persoana în virtu-
tea actului juridic încheiat. 

În doctrină se consideră că 
obiectul contractului de înstrăinare 
a bunurilor cu condiţia întreţinerii 
pe viaţă este unul complex, con-
stând, pe de o parte, din acţiunile 
beneficiarului de a transmite dreptul 
de proprietate asupra bunului (obli-
gaţia de a da) şi pe de altă parte, din 
acţiunile dobânditorului de a presta 
întreţinerea datorată (obligaţiei de a 
face). Contractul de întreţinere are 

un obiect material dublu reprezentat 
de bunul transmis dobânditorului şi 
întreţinerea propriu-zisă prestată 
de acesta. Spre deosebire de Codul 
civil din 1964, care prevedea posi-
bilitatea înstrăinării în schimbul în-
treţinerii doar a casei de locuit, po-
trivit reglementărilor actuale, bunul 
transmis de beneficiar poate fi atât 
mobil, cât şi imobil, adică este mult 
mai larg. În calitate de prestaţie a 
beneficiarului poate fi şi o sumă de 
bani. Ca şi în cazul altor contracte, 
bunul trebuie să fie în circuitul ci-
vil, să existe sau să poată exista cu 
certitudine în viitor [9, p. 76]. De 
aceeași părere sunt și specialiștii 
din alte state [23, p. 331].

Din noţiunea contractului rezul-
tă clar că întreţinerea datorată de 
dobânditor urmează a fi prestată în 
natură. Legea obligă dobânditorul 
să asigure beneficiarului locuinţă, 
hrană, îngrijire şi ajutorul necesar 
în timpul vieţii, precum şi înmor-
mântarea la deces. În sens larg no-
ţiunea de întreţinere cuprinde: pro-
curarea alimentelor şi prepararea 
hranei, cumpărarea îmbrăcămintei, 
medicamentelor, asigurarea îngri-
jirilor medicale, efectuarea curăţe-
niei etc. La decesul beneficiarului 
dobânditorul va organiza funerari-
ile şi va suporta cheltuielile de în-
mormântare.

Obiectul contractului analizat 
poate fi orice bun mobil sau imobil: 
în practică cel mai des acesta este 
o casă de locuit sau o parte din ea, 
la fel un apartament privatizat care 
aparține dobânditorului întreținerii 
cu drept de proprietate [29, p. 59].

Dobânditorul poate cere rezolu-
ţiunea contractului în cazul imposi-
bilităţii executării obligaţiilor con-
tractuale în virtutea unor circum-
stanţe independente de voinţa lui. 
Articolul 845 din CCRM, prevede 
că, în cazul rezoluţiunii contractu-
lui de către beneficiarul întreţinerii, 
aceasta are dreptul să ceară fie re-
stituirea bunului, fie plata valorii 
lui [6, p. 179].

Valoarea întreţinerii prestate de 
dobânditor nu trebuie restituită.
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Considerăm că prevederile art. 
845 (2) din Codul civil al RM con-
ţine prea multe favori doar pentru 
beneficiar, ceea ce încalcă poziţia 
de egalitate în cadrul acestui raport, 
motiv pentru care venim cu propu-
nere de lege ferenda că la această 
prevedere trebuie de adăugat: dacă 
va dovedi vinovăţia dobânditorului 
pentru rezoluţiune.

Deci, este important să evidenţi-
em particularitatea cea mai esenţi-
ală a acestui contract, că dreptul la 
proprietate asupra bunului înstrăi-
nat apare pentru dobânditor numai 
la momentul morţii beneficiarului. 
La decesul dobânditorului, dreptu-
rile şi obligaţiile lui trec la succe-
sorii lui.

De unde rezultă, că decesul do-
bânditorului întreținerii nu duce la 
stingerea obligațiilor, ci aceasta se 
transmite către moștenitori (dacă 
aceștia există), de aceia e nevoie 
de stabilit în contract, la momentul 
încheierii contractului, o persoană, 
care ca urmare a decesului dobân-
ditorului va prelua obligațiile și 
drepturile lui.

Contractul de înstrăinare a bu-
nului cu condiţia întreţinerii pe via-
ţă se aplică în modul corespunzător 
normelor cu privire la renta viagera 
dacă aceasta este stipulată în con-
tract [5].

Obiectul contractului constă din 
două părţi componente, în princi-
piu, echivalente: un bun imobil sau 
mobil şi întreţinerea dobânditorului 
în natură – locuinţă, hrană, îngrijire 
şi ajutor necesar. De regulă prima 
componentă reprezintă o casă de 
locuit, un apartament, o vilă, un te-
ren, un automobil sau un oarecare 
alt bun imobil sau mobil, care are o 
valoare impunătoare şi care permi-
te încheierea unui asemenea con-
tract [26, p. 74].

În contract urmează a fi indicate: 
bunul transmis beneficiarului prin 
descrierea particularităţilor, preţu-
lui, gradului de uzură, proprietarii 
anteriori, respectiv mărimea şi fe-
lurile prestaţiei, condiţiile şi modul 
de acordare [13, p. 11]. Unele state 

reglementează limitele prestaţiei 
lunare la care este dator întreţină-
torul. Spre exemplu, în legislaţia 
civilă a Belorusei [34, p. 29] cuan-
tumul prestaţiei lunare acordate 
întreţinutului nu poate fi mai mic 
de două salarii minime stabilite de 
lege. Majoritatea statelor, cum ar fi 
Federația Rusă, Georgia, Armenia, 
Ucraina printre care şi Republica 
Moldova, nu indică careva limi-
te ale volumului prestaţiei lunare 
acordate de întreţinător, lăsând la 
discreţia pârtilor asemenea clauze. 
Pentru comparaţie, menţionăm că 
în Codul civil al Federaţiei Ruse 
obiectul transmisiunii este circum-
scris doar la bunurile imobile. 

Considerăm foarte importantă 
prevederea din legislaţia Republi-
cii Belarus şi propunem ca şi în 
legislaţia Republicii Moldova să se 
adopte un act normativ prin care ar 
fi stabilită valoarea minimă a pre-
staţiei de întreţinere pentru con-
tractul de înstrăinare a bunurilor cu 
condiţia întreţinerii pe viaţă, deoa-
rece sunt frecvente cazurile când 
beneficiarii întreţinerii sunt foarte 
prost întreţinuţi. 

Obiectul obligaţiei întreţină-
torului îl constituie întreţinerea 
în sensul cel mai larg, cuprinzând 
un număr mare de prestaţii care se 
execută în natură, ca: procurarea 
şi prepararea hranei, cumpărarea 
îmbrăcămintei, încălţămintei, len-
jeriei de pat şi de corp,a medica-
mentelor, îngrijiri medicale, efec-
tuarea curăţeniei în locuinţă, plata 
cheltuielilor de întreţinere. Părţile 
pot conveni ca întreţinătorul să lo-
cuiască în imobilul întreţinutului 
sau în locuinţă separată. Obligaţia 
întreţinătorului se execută succesiv 
şi permanent până la sfârșitul vieţii 
întreţinătorului sau pe durata stipu-
lată în contract [18, p. 466].

De regulă, în practică, contrac-
tul de întreţinere se înfăţişează ca 
un contract de vânzare-cumpărare 
a imobilului întreţinutului în care 
acesta îşi rezervă dreptul de uzu-
fruct până la sfârşitul vieţii şi în 
care se stipulează, ca preţ întreţi-

nerea vânzătorului pe durata vieţii 
acestuia.

Obligaţia de întreţinere trebuie 
executată indiferent de starea ma-
terială a întreținutului. Întreţinerea 
trebuie să fie executată de către de-
bitor în natură, așa cum au convenit 
părţile prin contract [15, p. 246]. 

Cauza trebuie să fie licită şi mo-
rală, contrar, contractul este lovit 
de nulitate absolută.

Și în literatura de specialitate 
din România [25, p. 128] se expri-
mă opinia că un contract de întreţi-
nere are un dublu obiect:

obiectul prestaţiei întreţinu-a) 
tului; obiectul prestaţiei întreţinu-
tului îl constituie bunul transmis 
sau suma de bani plătită de între-
ţinut în schimbul întreţinerii. Pot fi 
transmise prin contract atât bunuri 
mobile, cât şi imobile (construcţii 
sau terenuri), cu condiţia ca bunu-
rile respective să se afle în circuitul 
civil;

obiectul prestaţiei întreţină-b) 
torului; obiectul prestaţiei întreţi-
nătorului îl reprezintă întreţinerea. 
Noţiunea de întreţinere are un sens 
larg, cuprinzând: procurarea şi 
prepararea hranei, efectuarea cu-
răţeniei, plata consumului de elec-
tricitate, apă, canal, combustibil, 
neavând nici o relevanţă faptul că 
beneficiarul întreţinerii are sufici-
ente mijloace materiale de întreţi-
nere [24, p. 332].

Întrucât întreţinerea se acordă în 
natură, de cele mai multe ori părţile 
locuiesc împreună, în acelaşi imo-
bil, dar pot conveni şi în sensul să 
aibă locuinţe separate.

În ceea ce priveşte cauza con-
tractului de înstrăinare a bunurilor 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă, vor 
fi aplicabile regulile generale pre-
văzute de dreptul comun în mate-
rie.

În scopul protecţiei cât mai efi-
ciente a drepturilor beneficiarului 
întreţinerii, legea prescrie înche-
ierea contractului în formă scrisă 
(art. 840 CCRM). Nerespectarea 
formei simple scrise, decade părţile 
în posibilitatea dovedirii existenţei 
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contractului prin proba cu martori. 
În cazurile când pentru înstrăinarea 
bunului transmis de beneficiar se 
cere forma autentică, contractul ur-
mează a fi autentificat notarial, sub 
sancţiunea nulităţii absolute. Dacă 
pentru înstrăinarea bunului se cere 
respectarea formei autentice, con-
tractul se încheie în formă autenti-
că [19, p. 154]

Codul Civil al RM prin prisma 
art. 840 prevede că, contractul de 
înstrăinare a bunurilor cu condiţia 
întreţinerii se încheie în scris, dar 
dacă pentru înstrăinarea bunului 
se cere respectarea formei autenti-
ce, contractul se încheie în formă 
autentică.

În comentariul Codului civil al 
RM se stipulează că legislatorul 
a stabilit un criteriu faţă de forma 
contractului de înstrăinare a bunu-
rilor cu condiţia de întreţinere pe 
viaţă, luând în consideraţie obiec-
tul, scopurile părţilor, termenul 
contractului şi altele. Această nor-
mă este condiţionată, de asemenea, 
de necesitatea asigurării interese-
lor patrimoniale ale părţilor [9, p. 
470].

Forma scrisă a contractului se 
aplică indiferent de obiectul con-
tractului, însă dacă obiectul acestui 
contract este un bun pentru înstră-
inare căruia i se cere respectarea 
formei autentice, atunci contractul 
se încheie în formă autentică. Au-
tentificarea contractelor cu privire 
la înstrăinarea caselor de locuit, 
apartamente, terenuri fiind obiecte 
de o importanţă deosebită a drep-
tului de proprietate privată, dispun 
de o reglementare juridică specia-
lă privind înstrăinarea lor. Astfel, 
pe lângă faptul că înstrăinarea lor 
necesită oformarea în scris, aceste 
contracte trebuie să fie autentifica-
te notarial, iar unele categorii ale 
lor vor fi chiar înregistrate la or-
ganele cadastrale şi publice locale 
(CCRM, art. 212).

Legea cu privire la notariat 
[123] prevede un şir de reguli im-
portante la autentificarea contracte-
lor cu privire la înstrăinarea case-

lor de locuit, nerespectarea cărora 
duce la nulitatea lor.

Cerinţele referitoare la forma 
sau înregistrarea contractelor, pre-
cum şi regulile de nevalabilitate a 
contractelor, majoritatea dintre care 
sunt o reflectare a limitării publice 
a libertăţii individuale, sunt strâns 
corelate şi conţin un număr mare 
de norme juridice [6]. 

Considerăm că este important 
ca Codul civil al RM să se com-
pleteze cu o prevedere conform că-
reia: ”În cazul bunurilor imobile, 
contractul de întreţinere se încheie 
în forma autentica, sub sancţiunea 
nulităţii absolute”. Forma autenti-
că se impune datorită importanţei 
actului dată de efectele produse 
faţă de părţi ducând la ieșirea din 
obligaţiile creditorului a unor bu-
nuri de valoare mare şi la grevarea 
patrimoniului debitorului pentru 
viitor cu o obligaţie ce poate depăşi 
emolumentul cules.

Nu mai puțin important este și 
înregistrarea contractului de în-
străinare a bunurilor cu condiția 
întreținerii pe viață la Cadastrul bu-
nurilor imobile. Din ce consideren-
te, considerăm necesar de a com-
pleta Codul civil al RM cu o preve-
dere conform căreia contractele de 
înstrăinare a unui bun cu condiția 
întreținerii pe viață, al cărui obiect 
este un bun imobil, se înregistrează 
la OCT.

Aceste probleme sunt uşor so-
luţionate atunci când actele juri-
dice privind înstrăinarea bunurilor 
imobile se autentifică notarial. La 
autentificarea unor asemenea acte, 
notarul reţine în arhiva notarială 
actele care atestă dreptul de propri-
etate asupra bunului înstrăinat, ex-
cluzând posibilitatea înstrăinării ul-
terioare, iar în împrejurarea în care 
contractul se desface sau se declară 
nul, acestea se restituie transmiţăto-
rului. În cazul în care dobânditorul 
bunului imobil a pierdut contractul 
în temeiul căruia l-a dobândit, no-
tarul eliberează un duplicat identic 
cu originalul [3, p. 29].

Aparent, excluderea obligati-

vităţii autentificării notariale a ac-
telor juridice privind înstrăinarea 
bunurilor imobile este benefică, 
deoarece scuteşte părţile de chel-
tuieli suplimentare pe care trebuie 
să le suporte la încheierea lor. În 
calitate de model s-a luat sistemul 
anglo-saxon, unde actele juridice 
cu bunuri imobile nu se autentifică. 
Acest model are însă şi aspectele 
sale negative [33, p. 11]. 

Termenul este evenimentul vi-
itor și sigur în privința producerii 
până la care este amânată începerea 
sau stingerea exercitării drepturilor 
și executării obligațiilor [17, p. 
382].

Termenul contractului de înstră-
inare a bunurilor cu condiţia între-
ţinerii pe viaţă este determinat de 
natura contractului şi rezultă din 
denumirea lui. După cum se re-
marcă în literatura de specialitate, 
contractul de înstrăinare a unui bun 
cu condiţia întreţinerii pe viaţă sin-
gur îşi determină termenul lui, care 
este egal cu durata vieţii beneficia-
rului întreţinerii [13, p. 11]. 

În Codului civil al Republicii 
Moldova este prevăzut că termenul 
contractului de înstrăinare a bunu-
rilor cu condiţia întreţinerii pe viaţă 
nu este determinat de părţi, deoa-
rece el depinde de durata vieţii be-
neficiarului întreţinerii şi încetează 
odată cu decesul acestuia.

 Studiind termenele în cadrul 
acestei instituții am putea concluzi-
ona că ele ar putea să fie importan-
te nu numai la durata contractului 
de întreținere, dar și la precizarea 
momentelor de acordare a servici-
ilor de întreținere.

În concluzie:
În Codul civil al RM nu se  

face deosebire între forma contrac-
tului de înstrăinare cu condiția de 
întreţinere pe viață, când bunul în-
străinat este un bun imobil şi for-
ma contractului de întreţinere când 
bunul înstrăinat este un bun mobil. 
Astfel, în scopul prevenirii unor 
dificultăți de interpretare ale con-
tractului de înstrăinare a bunurilor 
cu condiția întreținerii pe viață și 
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înlăturării inadvertențelor ce pot 
genera în jurisprudența națională 
careva incidente de conținut, în 
cazul bunurilor imobile, contractul 
de întreţinere se încheie în forma 
autentica, sub sancţiunea nulităţii 
absolute. 

Studiind situațiile juridice  
ce pot apărea în practică referitor la 
frecventele cazuri când beneficiarii 
întreținerii sunt foarte prost întreţi-
nuţi, ar fi corect de stabilit valoarea 
minimă a prestaţiei de întreţinere 
pentru contractul de înstrăinare a 
bunurilor cu condiţia întreţinerii pe 
viaţă.

Apreciind consecințele  
juridice pe care le poate genera 
ignorarea prevederilor legale în 
privința valabilității contractelor de 
înstrăinare a bunurilor cu condiția 
întreținerii pe viață, trebuie să 
menționăm că dreptul de proprie-
tate a dobânditorului asupra bu-
nurilor imobile apare doar după 
decesul beneficiarului prin înregis-
trarea la OCT.
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