
Capitolul I 
Considera ii generale 

Sec iunea 1 
Considera ii generale despre liberalit i

1. Articolul 475 alin. (1) C. civ. prevede c  „oricine poate dispune 
liber de bunurile ce sunt ale lui, cu modific rile stabilite de lege”, 
reliefând astfel cel mai important atribut al dreptului de proprietate, ius 
abutendi. Dreptul de a dispune întrege te con inutul dreptului de 
proprietate i const  în prerogativa proprietarului de a hot rî cu privire 
la soarta bunului s u, atât din punct de vedere material, cât i din punct 
de vedere juridic.  

Moartea, dragostea, via a furnizeaz  incontestabile motoare ale 
transmiterii propriet ii. Moartea, pentru c  ea, fatalmente, oblig  la 
transmiterea bunurilor defunctului c tre mo tenitori. Dragostea, pentru 
c  acest sentiment conduce la d ruirea bunurilor sau chiar la d ruirea 
de sine. Via a, c ci omul, intrând în raporturi interumane, este nevoit, 
pentru a tr i, s  vând , s  cumpere, s  împrumute etc. Rela iile între 
indivizi se întemeiaz  pe contracte, stabilite între persoane având liber-
tatea de le încheia. Oricine poate dispune de bunurile sale în dou
moduri: cu titlu oneros i cu titlu gratuit. Legiuitorul manifest  o preocu-
pare mai accentuat  în materia actelor cu titlu gratuit (liberalit i) decât 
în cea a actelor cu titlu oneros, c ci primele sunt mai susceptibile decât 
secundele s  dea na tere unor abuzuri i s  afecteze astfel interesele 
legitime ale dispun torului i ale familiei sale.  

În cazul unui act cu titlu oneros, cel care înstr ineaz  prime te un 
echivalent, astfel c  patrimoniul nu se diminueaz , de i elementele sale 
componente se schimb , valoarea transmis  fiind înlocuit  cu o alt
valoare, în principiu echivalent . În schimb, în cazul actelor cu titlu 
gratuit nu are loc doar o schimbare a compunerii patrimoniului, ci se 
mic oreaz  chiar valoarea acestuia, f r  echivalent, astfel c  interesele 
legitime ale mo tenitorilor prezumtivi i ale creditorilor dispun torului 
pot fi afectate prin exercitarea abuziv  a dreptului de a dispune cu titlu 
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gratuit. În actele cu titlu gratuit, ini iativa liberalit ii îi apar ine dispu-
n torului i, ca atare, regulile referitoare la consim mânt au specificita-
tea lor în raport cu alte acte. Dreptul trebuie s  acompanieze i s  veri-
fice procesul intelectual complex care conduce o persoan  s  gratifice, 
c ci ideea de a gratifica trebuie dublat  de voin a ferm  de a pune în 
practic  acest demers. 

Prin liberalit i, dispun torul realizeaz  cu titlu gratuit o repartizare a 
bunurilor sale c tre alte persoane, motiv pentru care acestea au influen-

 asupra succesiunii, putând s  o modifice sau s  o anticipeze. Totu i, 
liberalit ile i succesiunea ab intestat nu se confund , de i prin ambele 
se realizeaz  o transmitere gratuit  a propriet ii. În vreme ce în cadrul 
succesiunii ab intestat transmisiunea are loc în mod legal, liberalit ile 
sunt moduri voluntare de transmitere a propriet ii, ce au ca scop atri-
buirea unor bunuri, dup  alegerea i dorin a dispun torului, c tre anu-
mite persoane special desemnate de el pentru considera ii de afec iune 
sau alte motive. Se impune precizarea c  dreptul de a dispune prin libe-
ralit i este îngr dit de legiuitor în scopul de a proteja mo tenitorii rezer-
vatari, asigurându-le acestora transmisiunea intangibil  a unei cote din 
patrimoniul defunctului.  

2. Legiuitorul român instituie dou  modalit i de realizare a liberali-
t ilor: dona ii între vii i testamente. Astfel, potrivit art. 800 C. civ.: 
„nimeni nu va putea dispune de avutul s u, cu titlu gratuit, decât cu for-
mele prescrise de lege pentru dona iuni între vii sau prin testament”. În 
Codul civil, dona iile sunt reglementate în Cartea a III-a, Titlul al II-lea 
„Despre diferitele moduri prin care se dobânde te proprietate” la un loc 
cu testamentele, iar nu lâng  celelalte contracte speciale1. Exist , neîn-
doielnic, numeroase argumente pentru aceast  op iune a legiuitorului, 
c ci de multe ori cu ocazia dezbaterii succesiunilor se pun în discu ie 
chestiuni legate de validitatea contractelor de dona ie, de întinderea sau 
efectele acestora. Indubitabil, între cele dou  feluri de liberalit i exist
asem n ri. Astfel, elementul esen ial al ambelor acte juridice îl consti-

                                                       
1 În noul Cod civil, adoptat prin Legea nr. 287/2009 (M. Of. nr. 511 din 24 iulie 

2009), dona iile sunt reglementate în Capitolul II din Titlul III, intitulat „Libera-
lit ile”, Cartea a IV-a „Despre mo tenire i liberalit i”. Brevitatis causa, pentru 
evitarea repet rilor i u urin a exprim rilor, în continuare, în cuprinsul lucr rii,
atunci când ne vom referi la noul Cod civil f r  nicio alt  men iune, vom avea în 
vedere forma adoptat  prin Legea nr. 287/2009. 
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tuie caracterul lor gratuit, ceea ce presupune c  dispun torul este ani-
mat de o inten ie liberal  determinat  de diverse sentimente: mil ,
pietate, caritate, dragoste1 etc.  

Atât testamentul, cât i dona ia sunt acte solemne (cu câteva excep ii 
pentru unele dona ii), adic  acte pentru a c ror realizare i existen
legea cere îndeplinirea unor formalit i determinate i considerate ca 
substan iale. Apoi, liberalit ile, ca toate actele juridice, trebuie s  fie 
voite de dispun tor i acceptate de gratificat. Aceast  necesitate este 
evident  pentru dona ie, care este un contract, dar ea se impune i în 
cazul testamentului, de i acesta este un act unilateral al testatorului, 
c ci legatul nu produce efecte decât dac  dup  moartea testatorului el 
este acceptat de legatar.  

3. Între cele dou  institu ii juridice exist  îns i diferen e specifice.
Dona ia între vii poate avea ca obiect unul sau mai multe bunuri 
determinate, pe care donatorul le transmite cu titlu gratuit, imediat i
definitiv. Aceasta nu înseamn  c  donatorul trebuie s  se desesizeze 
imediat de posesia bunului donat, livrând acest bun donatarului, ci c
dona ia confer  imediat donatarului un drept asupra bunului donat2.
Testamentul, în schimb, poate avea ca obiect nu doar unul sau mai 
multe bunuri determinate (legat cu titlu particular), ci totalitatea bunu-
rilor dispun torului (legat universal) sau o cot -parte din aceast  tota-
litate (legat cu titlu universal).  

Cum testamentul nu produce efecte juridice decât la decesul testa-
torului, dispozi iile testamentare sunt pân  la aceast  dat  susceptibile 
de a fi revocate de testator. Testatorul conserv  deci pân  în momentul 
mor ii facultatea de a modifica dispozi iile legatului, de a le înlocui cu 
altele sau de a le revoca pur i simplu, caz în care succesiunea va fi con-
ferit  mo tenitorilor s i ab intestat. A adar, testamentul confer  legatarului 
o simpl  speran  în timpul vie ii testatorului. În al i termeni, un testa-
ment nu este decât un proiect care nu devine definitiv decât în momen-
tul decesului autorului s u. În schimb, irevocabilitatea dona iilor este o 
regul  fundamental , cu excep ia dona iilor între so i (art. 937 C. civ.).  

                                                       
1 Dumnezeu este supremul exemplu de iubire i d rnicie: „Fiindc  atât de mult a 

iubit Dumnezeu lumea, c  a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s
nu piar , ci s  aib  via a ve nic ” (Ioan 3,16). 

2 Dreptul pe care dona ia îl confer  donatarului poate fi pur i simplu sau supus 
unui termen ori unei condi ii ce nu contravine principiului irevocabilit ii.
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Apoi, dona ia este un contract, pe când legatul este un act unilateral 
de voin  care î i produce efectul din momentul mor ii testatorului, 
independent de orice manifestare de voin  din partea legatarului. 
Acceptarea legatului nu face decât s  confirme un drept preexistent, dar 
nu îl creeaz , astfel încât, dac  legatarul a murit imediat dup  testator, 
el transmite dreptul la legat propriilor mo tenitori, ca un element com-
ponent al patrimoniului s u succesoral. 

Sec iunea a 2-a 
No iunea, caracterele juridice, interpretarea i delimitarea 
contractului de dona ie

§1. No iune1

4. Potrivit dispozi iilor art. 801 C. civ., dona ia „este un act de libe-
ralitate prin care donatorele d  irevocabil un lucru donatarului care-l 

                                                       
1 În dreptul roman, dona iile au fost privite în general defavorabil, mai ales în 

epoca veche i cea clasic , deoarece, mic orând patrimoniul familiilor romane, le 
sl beau poten ialul economic, ceea ce, uneori, se reflecta negativ asupra rela iilor de 
familie, cât i asupra celor sociale. Opera iunea juridic  a dona iei nu avea la origine 
o form  proprie. Dreptul roman cunoa te mai multe categorii de dona iuni: dona iu-
nea între vii obi nuit , dona iunea între so i, dota, dona iunea ante nuptias i dona-
iunea mortis causa. Pân  la reforma împ ratului Iustinian, care a f cut obligatorie 

conven ia de dona ie, dona iile trebuiau s  fie f cute, pentru a avea valabilitate, în 
forma actelor cu titlu oneros. Din cauza acestui fapt, distinc ia între actele cu titlu 
oneros i cele cu titlu gratuit se f cea cu mult  dificultate, deoarece cu greu se putea 
constata inten ia real  a p r ilor. Dona iile trebuiau s  îndeplineasc  anumite con-
di ii de fond: s  reprezinte o îmbog ire pentru donatar, o îns r cire corespunz toare 
a donatorului i inten ia acestuia de a face o liberalitate animus donandi. În dreptul 
postclasic, dar înaintea reformei lui Iustinian, au fost introduse noi condi ii de form ,
proprii numai actelor prin care se f ceau dona ii. Astfel, împ ratul Constantin Chlor 
a impus ca actul de dona ie s  fie transcris într-un registru public (insinuatio), iar 
Constantin cel Mare a impus cerin a ca obiectul donat s  fie remis printr-o tradi ie 
efectiv , f cut  în fa a unui num r de martori. Pe larg despre dona ii în dreptul 
roman, a se vedea G. Dumitrescu, Drept roman, vol. II, Imprimeriile Independen a, 
Bucure ti, p. 337-342; V. Hanga, Drept privat roman, Ed. Didactic i Pedagogic ,
Bucure ti, 1978, p. 392-393; C. Stoicescu, Drept roman, Institutul de Arte Grafice 
Bucovina, Bucure ti, 1931, p. 351-364; E. Molcu , Drept privat roman, Ed. Universul 
Juridic, Bucure ti, 2004, p. 323-324. 
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prime te”. Defini ia formulat  de c tre legiuitor nu numai c  nu este 
complet , dar nu este nici riguros exact . Astfel, dona ia este un 
contract, i nu un act, c ci ea nu se poate perfecta decât prin acordul de 
voin  al p r ilor, consensus duorum in idem placitum. Dac  donatarul 
nu ar accepta liberalitatea, dona ia nu s-ar putea perfecta, ci ar r mâne 
la stadiul de simpl  ofert . De altfel, nu poate fi omis faptul c , i în 
cazul unei dona ii pure i simple, donatarului îi incumb  anumite 
obliga ii (bun oar , de recuno tin ), de care nu poate fi inut f r  s  fi 
consim it s  î i asume calitatea de donatar. Pe de alt  parte, din defini ia 
dat  în textul legal ar rezulta c  dona ia poate avea ca obiect numai 
transmiterea propriet ii unui bun1. De fapt, din interpretarea de 
ansamblu a dispozi iilor Codului civil reiese c  dona ia poate avea ca 
obiect i transmiterea unui alt drept patrimonial, real sau de crean , i
nu numai proprietatea. Totodat , potrivit art. 813 C. civ., manifestarea 
de voin  a p r ilor în sensul încheierii contractului trebuie s  îmbrace 
forma solemn , condi ie ad validitatem pentru existen a contractului.  

În ceea ce ne prive te, apreciem c  dona ia este acel contract 
solemn, unilateral i cu titlu gratuit prin care o persoan  (donatorul), cu 
inten ie liberal , dispune actual i irevocabil de un bun sau de un drept 
patrimonial, f r  contrapresta ie (sau, în orice caz, f r  o contrapresta ie 
echivalent ), în favoarea unei alte persoane (donatar), care îl accept 2.

                                                       
1 Fenomenologia dona iei, care disociaz  dona ia de caracterul s u patrimonial, 

ca dar, analizeaz  situa ia donatarului mereu viitor, a donatarului devenit el însu i
donator: „donatarii devin absen i pentru c  nu pot primi darul decât pentru a-l 
transmite unor donatari viitori; primirea darului nu const  în a-l ratifica în amonte 
(spre donator), ci în a-l repeta în aval (spre un donatar înc  viitor). Profesorul nu 
prime te a a cum se cuvine darul tiin ei pe care i-l las  magistrul s u, doar 
celebrându-i memoria, ci f cându-se el însu i donatorul unei alte tiin e”. Pentru un 
studiu al dona iei din perspectiv  fenomenologic , a se vedea J.L. Marion, Fiind dat. 
O fenomenologie a dona iei, Ed. Delisis, Sibiu, 2003. 

2 Pentru defini ii apropiate în con inut, a se vedea D. Alexandresco, Explica iu-
nea teoretic i practic  a dreptului civil român, tom IV, partea I, Atelierele Grafice 
Socec, Bucure ti, 1913, p. 13; Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale,  
ed. a 4-a actualizat  de L. Mihai i R. Popescu, Ed. Universul Juridic, Bucure ti,
2007, p. 177-179.  



Contractul de dona ie 6

§2. Caractere juridice  

5. a) Caracterul unilateral. Dona ia este un contract unilateral, pen-
tru c , în principiu, nu creeaz  obliga ii decât pentru donator (art. 944 
C. civ.: „contractul este unilateral, când una sau mai multe persoane se 
oblig  c tre una sau mai multe persoane, f r  ca acestea din urm  s  se 
oblige”). Donatarul nu se oblig  fa  de donator, lui revenindu-i numai 
îndatorirea de recuno tin 1, de mul umire fa  de acesta, care rezult
din lege, i nu din contract. De i obliga ia de recuno tin  este una 
moral , înc lcarea acesteia, atunci când îmbrac  formele ingratitudinii 
prev zute de art. 831 C. civ., este sanc ionat  prin posibilitatea dat
donatorului de a revoca dona ia. Dac  îns  donatorul impune anumite 
sarcini donatarului în schimbul transmiterii dreptului (dona ia cu sar-
cin ), ambele p r i au obliga ii reciproce una fa  de cealalt i, în con-
formitate cu art. 943 C. civ., contractul este bilateral sau sinalagmatic.  

b) Caracterul gratuit. Dona ia este un contract cu titlu gratuit, 
deoarece transmiterea unui drept din patrimoniul donatorului în cel al 
donatarului se face animus donandi, f r  ca donatorul s  urm reasc
ob inerea unor contrapresta ii echivalente2. Caracterul gratuit define te 
contractul de dona ie prin reunirea a dou  elemente:

– un element subiectiv, inten ia de a gratifica; 
– un element material, obiectiv, care presupune o îns r cire a dona-

torului i o îmbog ire corelativ  a donatarului. Folosim termenul de 
îns r cire nu în sensul de pauperizare a donatorului, ci de diminuare a 
patrimoniului s u cu o valoare pe care o transmite cu titlu gratuit dona-
tarului. Totodat , gratificatul se îmbog e te, dar nu se îns r ce te deo-
potriv ; patrimoniul s u se augmenteaz  f r  a fi obligat la o contra-
presta ie corelativ  echivalent  valoric.  

Caracterul gratuit nu elimin  posibilitatea ca dona ia s  con in
anumite sarcini impuse donatarului. În acest caz, contractul nu î i va 

                                                       
1 Donatorul e „pl tit” cu recuno tin a donatarului. Chiar simpla recuno tin  poate 

func iona ca un pre  de pl tit în schimb, uneori mai greu de achitat decât greutatea 
sa în bani.  

2 Cu excep ia cazului când este dement , o persoan  nu se îns r ce te f r  a 
a tepta ceva în schimb, dar atât timp cât contrapresta ia nu se m soar  în termeni pe-
cuniari, puritatea (cel pu in juridic ) liberalit ii nu este alterat  (J. Maury, Successions 
et libéralités, 6e éd., Litec, Paris, p. 144).  
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pierde caracterul de liberalitate, ci, în parte, poate fi considerat cu titlu 
oneros. Dac  îns  sarcina impus  donatarului este echivalent  sau chiar 
mai mare decât valoarea dreptului transmis, contractul înceteaz  de a 
mai fi o dona ie, gratuitatea disp rând cu totul. Dona ia cu sarcini înce-
teaz  a mai fi pur gratuit  numai în cazul în care sarcina este stipulat
în favoarea donatorului sau a unui ter ; în cazul sarcinii stipulate în 
favoarea donatarului însu i, dona ia r mâne pur gratuit .

Ca i contract cu titlu gratuit, dona ia reprezint  o liberalitate, întru-
cât mic oreaz  în mod actual i irevocabil patrimoniul donatorului cu 
dreptul care formeaz  obiectul contractului, spre deosebire de contrac-
tele dezinteresate (comodatul, mandatul cu titlu gratuit, depozitul cu 
titlu gratuit etc.) care, de i sunt tot contracte cu titlu gratuit, nu mic o-
reaz  patrimoniul p r ii, ci îi procur  celeilalte un folos gratuit. Rezult ,
a adar, c  orice liberalitate este un act cu titlu gratuit, dar reciproca nu 
este valabil , c ci un act cu titlu gratuit poate s  nu fie o liberalitate.  

c) Caracterul comutativ (în cazul dona iei cu sarcini). Dona ia cu 
sarcini are un caracter comutativ, existen a i întinderea obliga iilor fiind 
cunoscute de c tre p r i în momentul încheierii contractului.  

d) Caracterul solemn. Dona ia este un contract solemn, întrucât 
pentru încheierea sa valabil  se cere respectarea formei solemne impuse 
de lege (forma autentic ). Prin excep ie de la principiul consensualis-
mului ce guverneaz  încheierea actelor juridice, contractul este valabil 
încheiat i produce efecte din momentul exprim rii consim mântului 
celor dou  p r i în forma solemn  cerut  de lege. Nerespectarea formei 
autentice este sanc ionat  cu nulitatea absolut a contractului de dona-
ie. Exist i o categorie special  de dona ii exceptate de la cerin a for-

mei autentice: darurile manuale. În cazul darurilor manuale, predarea 
efectiv i real  a bunului ce formeaz  obiectul contractului înlocuie te 
forma solemn  cerut  de lege pentru dona ii.  

e) Caracterul translativ de proprietate. Transferul de proprietate de 
la donator la donatar opereaz  în momentul încheierii contractului, 
respectiv în momentul exprim rii consim mântului în forma autentic
impus  de art. 813 C. civ. Exist  posibilitatea ca p r ile, prin acordul lor 
de voin , s  amâne acest moment pentru o dat  ulterioar  încheierii 
contractului. În cazul darului manual, transferul dreptului de proprietate 
opereaz  la data încheierii contractului, care va fi îns  data la care are 
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loc tradi iunea bunului de la donator la donatar, într-un astfel de caz 
contractul de dona ie având caracter real.  

f) Caracterul irevocabil. Irevocabilitatea nu prive te doar efectele 
dona iei, ci îns i natura acesteia. Aplicarea principiului de drept 
comun al irevocabilit ii actelor juridice se combin  cu o serie de reguli 
speciale care supun dona iile unui regim mai strict i mai riguros decât 
cel care guverneaz  actele de dispozi ie cu titlu oneros. Pe de o parte, 
donatorul nu poate s  stipuleze în contractul de dona ie clauze care s
îi permit  se reia bunul donat, c ci donatarului trebuie s  i se asigure o 
protec ie rezonabil  contra capriciilor donatorului, care în final ar putea 
ajunge s  regrete gestul s u liberal. Pe de alt  parte, legea îi acord  în 
mod excep ional facultatea de a recupera bunul în anumite cazuri, chiar 
dac  nu a fost stipulat nimic în acest sens (spre pild , revocarea pentru 
ingratitudine)1. Acest caracter are valoare de principiu în cazul contrac-
tului de dona ie, orice clauz  incompatibil  cu acesta atr gând nulitatea 
absolut  a conven iei.  

§3. Interpretare  

6. De i contractul de dona ie se încheie, sub sanc iunea nulit ii
absolute, în form  autentic i în mod rezonabil notarul public ar putea 
atrage aten ia p r ilor asupra formul rilor imprecise sau susceptibile de 
mai multe în elesuri, exist  posibilitatea s  se pun  problema interpre-
t rii contractului. Întrucât Codul civil nu prevede reguli speciale privind 
interpretarea contractului de dona ie, se vor aplica regulile generale de 
interpretare a contractelor (art. 977-985 C. civ.). Astfel, interpretarea 
contractului se va face dup  inten ia comun  a p r ilor, i nu dup
sensul literal al termenilor utiliza i. Dac  interpretarea este necesar
pentru calificarea juridic  a contractului, ea se va face în sensul aplic rii 
regulilor care guverneaz  actele juridice cu titlu oneros, care sunt reguli 
de drept comun, iar nu a regulilor prev zute pentru liberalit i, care sunt 
supuse unei interpret ri restrictive, având caracter de excep ie2.

                                                       
1 Irevocabilitatea dona iilor între vii este, în acela i timp, consolidat  subiectiv i

atenuat  obiectiv. A se vedea A. Sériaux, Manuel de droit des successions et des 
libéralités, P.U.F., Paris, 2003, p. 52.  

2 Fr. Deak, Contracte speciale..., 2007, p. 180.  
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Pentru calificarea unui contract ca fiind dona ie, se impune c utarea 
elementului esen ial care este gratuitatea înf i at  sub cele dou
aspecte: subiectiv (animus donandi) i obiectiv (îns r cirea donatorului, 
îmbog irea donatarului i leg tura de cauzalitate dintre acestea), care 
se întrep trund i se completeaz  reciproc.  

În cazul dona iei cu sarcin , contractul î i va p stra caracterul gra-
tuit, fiind o liberalitate, atunci când inten ia animus donandi a dispun -
torului reiese cu certitudine din clauzele contractuale, valoarea sarci-
nilor fiind mai mic  decât valoarea bunului sau a dreptului transmis1.
Dac  îns  valoarea sarcinilor impuse donatarului echivaleaz  sau chiar 
dep e te valoarea dreptului transmis, contractul nu mai este o libe-
ralitate, ci o conven ie cu titlu oneros. Aceea i este solu ia i în cazul 
dona iei remuneratorii, care î i p streaz  caracterul de liberalitate, fiind 
deci o dona ie, dac  dreptul transmis cu inten ie liberal  dep e te 
valoarea serviciilor f cute donatorului.  

7. Dona ia nu se confund  cu executarea unei obliga ii naturale sau 
civile imperfecte, cum ar fi acea obliga ie executat  de debitor dup  ce 
termenul de prescrip ie a dreptului la ac iune al creditorului se împli-
nise, c ci în aceast  ultim  situa ie, de i obliga ia exist , creditorul nu 
mai are posibilitatea de a beneficia de for a de constrângere a statului 
pentru valorificarea crean ei. A adar, debitorul execut  de bun voie o 
obliga ie care exist .

Între inerea unei rude fa  de care nu exist  obliga ia legal  de între-
inere nu reprezint  o dona ie. Nici premiile ori cadourile sau recom-

pensele oferite în scopuri publicitare de un comerciant clien ilor s i nu 
constituie dona ii2, nefiind f cute animus donandi.

                                                       
1 Atenuarea gratuit ii, stipulat  de p r i, nu poate s  suprime total sacrificiul f r

echivalent i beneficiul unilateral pe care le implic  orice liberalitate. În acest sens, 
O. C p în , Titlul gratuit în actele juridice, Ed. Rosetti, Bucure ti, 2003, p. 28.  

2 I.R. Urs, S. Angheni, Drept civil. Contracte civile, vol. III, Ed. Oscar Print, Bucu-
re ti, 1999, p. 57. În literatura juridic  s-a apreciat c  premiile, cadourile sau recom-
pensele oferite de comerciant intr  în categoria actului juridic unilateral (promisiune 
public  de recompens ), ca izvor de obliga ii civile. A se vedea Fr. Deak, Contracte 
speciale..., 2007, p. 181, nota de subsol 3. Promitentul nu este animat de inten ia de 
a face o liberalitate, ci este interesat ca o persoan  s  îndeplineasc  o anumit
presta ie i s  ob in  un rezultat concret, recompensa fiind numai „pre ul” fixat de 
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Contractul de dona ie trebuie, de asemenea, delimitat de acele acte 
juridice prin care o persoan , f r  a- i diminua patrimoniul, presteaz  în 
folosul alteia un serviciu cu titlu gratuit. În acest caz, opera ia juridic
intervenit  reprezint  un act dezinteresat, i nu o liberalitate. 

                                                                                                                       
promitent pentru aceast  activitate. A se vedea M. Avram, Actul unilateral în dreptul 
privat, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2006, p. 269. 



Capitolul al II-lea 
Condi iile de validitate 

 a contractului de dona ie

Sec iunea 1 
Condi ii de fond 

§1. Obiectul contractului de dona ie 

8. Obiectul contractului de dona ie trebuie s  îndeplineasc  con-
di iile generale de validitate prev zute pentru oricare alt contract. Astfel, 
potrivit dreptului comun, bunul (dreptul) care formeaz  obiectul con-
tractului trebuie s  fie în circuitul civil (art. 963 C. civ.), s  fie deter-
minat sau determinabil (art. 948 i art. 964 C. civ.), posibil, licit i s
existe sau s  poat  exista în viitor. Sanc iunea înc lc rii acestor cerin e
este nulitatea absolut  a contractului. 

1.1. Bunul s  fie în circuitul civil 

9. Potrivit regulii generale prev zute în art. 963 C. civ., numai 
lucrurile aflate în comer  (în circuitul civil) pot forma obiectul unui 
contract. Rezult  c , în principiu, toate bunurile aflate în circuitul civil 
pot fi înstr inate1 inclusiv prin liberalit i inter vivos, excep iile fiind de 
strict  interpretare. Sunt în circuitul civil toate lucrurile susceptibile de a fi 
dobândite, conservate prin acte juridice civile. Sunt scoase din circuitul 
civil lucrurile care, prin natura lor, nu sunt susceptibile de a forma 
obiectul dreptului de proprietate i al actelor juridice – a a-numitele 
lucruri comune, res communis: aerul, razele soarelui –, care, fiind 
inepuizabile, nu apar in nim nui i al c ror uz e comun tuturor (art. 647 
C. civ.), în condi iile i limitele expres prev zute de lege. Legea declar ,

                                                       
1 Pot constitui obiecte ale contractului de dona ie numai acele bunuri mobile sau 

imobile care pot face i obiectul contractului de vânzare-cump rare.
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de asemenea, inalienabile, imprescriptibile i insesizabile bunurile care 
fac parte din domeniul public al statului de interes na ional. Astfel,  
art. 136 alin. (3) din Constitu ie prevede: „Bog iile de interes public ale 
subsolului, spa iul aerian, apele cu poten ial energetic valorificabil, de 
interes na ional, plajele, marea teritorial , resursele naturale ale zonei 
economice i ale platoului continental, precum i alte bunuri stabilite de 
legea organic  fac obiectul exclusiv al propriet ii publice”. Potrivit  
art. 3 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea public i
regimul juridic al acesteia1, domeniul public este alc tuit din bunurile 
prev zute de art. 136 alin. (3) din Constitu ie, din cele stabilite prin anexa 
care face parte integrant  din lege i din orice alte bunuri care, potrivit 
legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public i sunt dobândite 
de stat sau de unit ile administrativ-teritoriale prin modurile prev zute de 
lege. Inalienabilitatea bunurilor care formeaz  obiectul propriet ii publi-
ce se refer  nu numai la interdic ia înstr in rii acestora, dar i la impo-
sibilitatea dobândirii lor prin oricare dintre modurile prev zute de lege. 

10. În ceea ce prive te obiectul contractului de dona ie, trebuie 
f cut  precizarea c  exist  bunuri proprietate privat  care sunt declarate de 
lege temporar inalienabile i care nu pot face obiectul unui astfel de con-
tract. Sunt declarate temporar inalienabile sau inalienabile condi ionat:

– terenurile atribuite în conformitate cu dispozi iile art. 19 alin. (1), 
art. 21 i art. 43 din Legea nr. 18/1991, care nu pot fi înstr inate prin 
acte între vii (inclusiv prin contracte de dona ie – s.n.) timp de 10 ani 
socoti i de la începutul anului urm tor celui în care s-a f cut înscrierea 
propriet ii (art. 32 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republi-
cat 2). Se impune precizat c  interdic ia de înstr inare vizeaz  doar 
cazurile expres prev zute de lege [art. 19 alin. (1), art. 21 i art. 43 din 
Legea nr. 18/1991] în care s-a constituit dreptul de proprietate, f r  a 
putea fi extins i la alte cazuri de constituire a dreptului de proprietate 
prev zute de legea fondului funciar.  

Interdic ia reglementat  de art. 32 din lege reprezint  o inaliena-
bilitate prev zut propter rem3, iar nu o incapacitate intuitu personae 

                                                       
1 M. Of. nr. 448 din 24 noiembrie 1998 
2 M. Of. nr. 1 din 5 ianuarie 1998.  
3 Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, vol. I, Ed. Universul Juridic, 

Bucure ti, 2006, p. 64; E. Chelaru, Drept civil. Drepturile reale principale, ed. a 2-a, 
Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2006, p. 144. Pe larg despre interdic ia de înstr inare 
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de înstr inare1. A a fiind, în cazul în care titularul dreptului de consti-
tuire a decedat înainte de expirarea duratei interdic iei, mo tenitorii 
(legali sau testamentari) vor fi obliga i s  respecte interdic ia de înstr i-
nare pe perioada r mas ;

– locuin ele realizate cu subven ii de la bugetul de stat, care nu pot fi 
înstr inate prin acte între vii (inclusiv prin contracte de dona ie – s.n.) 
decât dup  restituirea integral  a sumelor actualizate primite cu acest 
titlu (art. 19 din Legea nr. 114/1996 a locuin ei, republicat 2, cu modi-
fic rile ulterioare); 

– locuin ele cump rate cu credite C.E.C. pe temeiul dispozi iilor 
Decretului-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuin e construite din 
fondurile statului c tre popula ie care, pân  la rambursarea integral  a 
creditului, nu pot fi restructurate sau înstr inate (inclusiv prin contracte 
de dona ie – s.n.) f r  autorizarea prealabil  a C.E.C.-ului [art. 12  
alin. (2) din Decretul-lege nr. 61/1990 privind vânzarea de locuin e
construite din fondurile statului c tre popula ie]3;

– imobilele construite, cump rate, realizate, consolidate sau extinse 
prin utilizarea unor credite acordate de institu ii financiare autorizate, 
care nu vor putea fi înstr inate (inclusiv prin contracte de dona ie – s.n.) 
pân  la rambursarea integral  a creditului, decât cu acordul prealabil, în 
scris, al creditorului ipotecar, adic  institu ia finan atoare a creditului 
(art. 5 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investi ii 
imobiliare); 

– tot o limitare condi ionat  (de persoana dobânditorului) a exerci-
t rii dreptului de proprietate este cea reglementat  de art. 28 alin. (6) 
din Legea nr. 1/20004, a a cum a fost aceasta modificat  prin Legea  

                                                                                                                       
reglementat  de art. 32 din Legea nr. 18/1991, a se vedea V. Terzea, Legile fondului 
funciar. Comentarii i explica ii, Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2007, p. 152-156.  

1 Pentru o opinie în sensul c  norma juridic  în discu ie instituie o incapacitate 
intuitu personae, a se vedea F.A. Baias, Simula ia. Studiu de doctrin i jurispru-
den , Ed. Rosetti, Bucure ti, 2003, p. 247. Pe larg despre natura juridic  a acestei 
interdic ii de înstr inare, a se vedea I. Lul , Privire general  asupra obliga iilor propter 
rem, în Dreptul nr. 8/2000, p. 19-22; V. Pa ca, Discu ii cu privire la caracterul 
interdic iei de înstr inare a unor imobile, în Dreptul nr. 3/2001, p. 8-9; M. Nicolae,
Discu ii privind interdic iile legale de înstr inare a unor bunuri imobiliare, în Dreptul 
nr. 7/2001, p. 48-50.  

2 M. Of. nr. 393 din 31 decembrie 1997.  
3 M. Of. nr. 22 din 8 februarie 1990. 
4 M. Of. nr. 8 din 12 ianuarie 2000.  
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nr. 247/2005. Astfel, în situa ia reconstituirii dreptului de proprietate în 
favoarea formelor asociative prev zute de art. 26 alin. (1) din Legea  
nr. 1/2000, reînfiin ate în condi iile legii, asupra terenurilor forestiere, 
p unilor i fâne elor, membrii acestora afla i în dev lm ie sau indivi-
ziune nu pot înstr ina, în conformitate cu art. 28 alin. (6) din Legea  
nr. 1/2000, modificat , propriile cote-p r i unor persoane în afara 
acestora. A adar, membrii acestor forme asociative nu pot înstr ina 
propriile cote-p r i unor persoane din afara asocia iei, prin acte juridice 
cu titlu oneros sau cu titlu gratuit (atât între vii, cât i mortis causa). 
Singura modalitate de transmitere a acestor cote-p r i (c tre persoane 
din afara asocia iei) este cea a mo tenirii legale;  

– un caz de inalienabilitate permanent  a terenurilor cu vegeta ie 
forestier  este cel reglementat de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 1/2000, 
potrivit c ruia terenurile formelor asociative prev zute de art. 26  
alin. (1) „nu pot fi înstr inate în niciun mod, în întregime sau în parte”. 
Imposibilitatea înstr in rii vizeaz  exclusiv actele juridice inter vivos.
Spre deosebire de cazul analizat anterior, unde interdic ia viza impo-
sibilitatea înstr in rii unor cote-p r i de c tre membrii acestor forme 
asociative c tre persoane care nu au calitatea de membri ai aceleia i
asocia ii, inalienabilitatea permanent  prev zut  de art. 28 alin. (7) din 
Legea nr. 1/2000 este impus  formelor asociative reglementate de  
art. 26 alin. (1) din acela i act normativ;  

– Titlul X al Legii nr. 247/2005 privind circula ia juridic  a terenuri-
lor instituie un alt caz de inalienabilitate temporar . Astfel, potrivit art. 4 
din actul normativ men ionat, sunt interzise înstr in rile, sub orice form ,
ale terenurilor cu privire la titlul c rora exist  litigii la instan ele judec -
tore ti, pe tot timpul solu ion rii acestor litigii. Legea nr. 247/2005 
condi ioneaz  aplicabilitatea interdic iei de existen a unor litigii privind 
doar reconstituirea dreptului de proprietate i legalitatea titlului de 
proprietate conform legilor fondului funciar. Întrucât interdic ia impus
prin art. 15 din Legea nr. 54/1998 a fost înl turat 1, existen a unor litigii 
pe rolul instan elor judec tore ti cu privire la terenuri, altele decât cele 
care vizeaz  aplicarea legilor fondului funciar, nu împiedic  înstr i-
narea acestora.  

                                                       
1 Legea nr. 54/1998 privind circula ia juridic  a terenurilor (M. Of. nr. 102 din 4 

martie 1998) a fost abrogat  prin art. 8 din Titlul X din Legea nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile propriet ii i justi iei, precum i unele m suri adiacente  
(M. Of. nr. 653 din 22 iulie 2005).  
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În toate cazurile1, înc lcarea dispozi iilor legale care instituie inalie-
nabilitatea unor bunuri este sanc ionat  cu nulitatea absolut  a actului 
de înstr inare.

11. În practic , cu ocazia încheierii unui contract de dona ie, p r ile 
stabilesc uneori clauze accesorii prin care indisponibilizeaz  bunul în 
patrimoniul dobânditorului pentru o perioad  de timp. Întrucât dreptul 
nostru civil este bazat pe principiul economic al liberei circula ii a bu-
nurilor, ius abutendi fiind de esen a dreptului de proprietate, iar, pe de 
alt  parte, niciun text de lege nu interzice formal stipularea unor clauze 
de inalienabilitate, doctrina i jurispruden a au fost chemate s  statueze 
asupra valabilit ii unor asemenea în elegeri. O parte a doctrinei juri-

                                                       
1 Anterior modific rilor aduse dispozi iilor Legii nr. 10/2001 prin Legea nr. 1/2009, 

locuin ele dobândite de chiria ii titulari de contracte ai apartamentelor care nu se 
restituiau în natur  fo tilor proprietari sau mo tenitorilor acestora nu puteau fi 
înstr inate (inclusiv prin contracte de dona ie – s.n.) timp de 10 ani de la data cum-
p r rii [art. 9 alin. (8) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situa iei juridice 
a unor imobile cu destina ia de locuin e trecute în proprietatea statului, cu modi-
fic rile ulterioare]. Potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 10/2001, chiria ii care au 
dobândit locuin e în proprietate pe temeiul dispozi iilor art. 9 alin. (1)-(4) din Legea 
nr. 112/1995 aveau dreptul s  le înstr ineze (inclusiv prin contracte de dona ie s.n.) 
înainte de împlinirea termenului de 10 ani de la data cump r rii, dar numai per-
soanei îndrept ite, fost proprietar al acelei locuin e; În privin a naturii juridice a 
interdic iei de înstr inare a imobilelor dobândite de fo tii chiria i în condi iile Legii 
nr. 112/1995, în doctrin  s-a ar tat, în mod întemeiat, c  „suntem tot în prezen a
unui caz de indisponibilizare propter rem, cu singura deosebire c , de aceast  dat ,
este permis , în mod excep ional, înstr inarea prin acte între vii a apartamentelor 
respective fo tilor proprietari, persoane fizice”. A se vedea M. Nicolae, Discu ii 
privind interdic iile legale de înstr inare a unor bunuri imobiliare (III), în Dreptul  
nr. 7/2001, p. 48-50. Pentru o opinie în sensul c  interdic ia este intuitu personae, în 
considerarea persoanei chiria ului care a cump rat locuin a potrivit legii, iar nu 
propter rem, a se vedea F.A. Baias, op. cit., p. 249; M.L. Belu Magdo, Limitele de 
aplicare a dispozi iilor art. 9 din Legea nr. 112/1995, în P.R. nr. 2/2005, p. 180. 
Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 a fost republicat  în M. Of. nr. 798 din 
2 septembrie 2005, în temeiul art. VII din Titlul I al Legii nr. 247/2005 privind 
reforma în domeniile propriet ii i justi iei, precum i unele m suri adiacente, 
dându-se textelor o nou  numerotare. Legea a mai fost modificat  de c tre Legea  
nr. 263/2006, Legea nr. 74/2007, Decizia Cur ii Constitu ionale nr. 830/2008 i
Legea nr. 1/2009 (M. Of. nr. 63 din 3 februarie 2009). Dispozi iile art. 43 din Legea 
nr. 10/2001 au fost abrogate de art. 9 din Legea nr. 1/2009.  
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dice1 a optat pentru interzicerea pactelor de non alienando, întrucât 
acestea tind la scoaterea bunurilor din circuitul civil general. Consi-
der m îns  judicioas  opinia exprimat  de al i autori2 i împ rt it  de 
jurispruden 3, în sensul c  inalienabilitatea conven ional  este valabil ,
îns  numai cu respectarea unor condi ii stricte: 1. se invoc  un interes 
serios i legitim; 2. se refer  la o durat  determinat ; 3. are un caracter 
accesoriu cu actul principal4.

1.2. Bunul s  fie determinat sau determinabil, posibil i licit 

12. Articolul 948 pct. 3 C. civ. enumer  între condi iile esen iale ale 
oric rei conven ii „existen a unui obiect determinat”, iar art. 964  
alin. (1) C. civ. prevede c  „obliga ia trebuie s  aib  de obiect un lucru 
determinat, cel pu in în specia sa”. În alin. (2) al acestui din urm  articol 
se prevede: „cantitatea obiectului poate fi necert , de este posibil
determinarea sa”. Rezult  deci c obiectul este determinat când p r ile 
actului juridic civil precizeaz  înc  din momentul încheierii actului 
toate elementele care îl individualizeaz . Obiectul este determinabil
dac , în momentul încheierii actului juridic civil, acesta cuprinde 
suficiente elemente cu ajutorul c rora se va putea determina în viitor, 
dar cel mai târziu la data la care obliga ia trebuie executat . Criteriile de 
baz  cu ajutorul c rora se va face determinarea trebuie s  fie conturate 
de p r i înc  din momentul încheierii actului juridic civil, fiindc , în caz 
contrar, precizarea obiectului are semnifica ia unei noi manifest ri de 
voin , a unui nou acord de voin 5.

Un bun cert (individual determinat) poate fi obiect al contractului de 
dona ie. Tot astfel, poate fi obiect al acestui contract i un bun generic, 

                                                       
1 I. Adam, Drept civil. Drepturi reale principale, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 46. 
2 O. Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de Drept civil. Bunurile. Drepturile reale 

principale, Ed. Hamangiu, Bucure ti, 2008, p. 173-177; I.P. Filipescu, A.I. Filipescu,
Drept civil. Dreptul de proprietate i alte drepturi reale, Ed. Universul Juridic, Bucu-
re ti, 2004, p. 269; E. Chelaru, Drept civil…, p. 36-37; Fr. Deak, Contracte specia-
le…, vol. I, p. 68; V. Stoica, Drept civil. Drepturi reale principale, vol. I, Ed. Huma-
nitas, Bucure ti, 2004, p. 239. 

3 Trib. Suprem, Sec ia civil , decizia nr. 400/1978, în C.D. 1978, p. 22.  
4 Pe larg despre clauzele de inalienabilitate inserate în contractul de dona ie, a se 

vedea infra, p. 112-119. 
5 E. Lupan, I. Sab u-Pop, Tratat de drept civil român. Vol. I. Partea general ,

Ed. C.H. Beck, Bucure ti, 2006, p. 141.  
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dac  se precizeaz  în contract specia, calitatea i cantitatea. Obiectul 
este considerat determinat chiar dac , fiind vorba de lucruri de gen, se 
arat  în contract numai cantitatea, nu i calitatea, legea prezumând în 
acest caz c  p r ile s-au obligat la bunuri de calitate medie1.

13. Dac  încheierea contractului de dona ie este înso it , precedat
sau urmat  de încheierea unui alt contract (cu participarea unei alte 
persoane str ine de dona ie), trebuie s  se stabileasc  corect ce se 
doneaz  (quid donat), adic  obiectul dona iei, pentru ca solu ionarea 
problemelor de drept specifice contractului de dona ie (capacitate, 
revocare, caducitate) s  nu se r sfrâng  asupra celuilalt contract cu 
privire la care reglement rile în materie de dona ie nu sunt aplicabile2.
În practic , aceast  problem  s-a pus în cazul finan rii cump r rii sau 
construirii unei case: obiectul contractului de dona ie este suma de bani 
sau casa? În cazul prest rii sumei de bani în vederea achizi ion rii sau 
construirii unui imobil, obiectul dona iei este suma de bani, dat fiind 
faptul c  donatorul nu este titularul dreptului de proprietate asupra 
imobilului, deci nu putea dispune cu titlu gratuit cu privire la acesta, iar 
afecta iunea sumei de bani donate pentru cump rare sau construire nu 
reprezint  un caz de subroga ie real 3. De asemenea, în situa ia în care 
dona ia este concomitent  cu plata pre ului c tre vânz tor, iar donatarul 
a primit suma de bani de la donator i apoi a încheiat contractul de 
vânzare-cump rare, înscriindu- i dreptul de proprietate pe numele s u
în cartea funciar , obiectul dona iei este suma de bani. În schimb, dac
înscrierea dreptului de proprietate al donatarului în cartea funciar  se 
face dup  încheierea vânz rii i plata pre ului la care donatarul nu a 
luat parte, obiectul dona iei îl formeaz  imobilul4.

Determinarea obiectului dona iei în ipoteza sus-men ionat  prezint
urm toarea importan  practic : dac  obiectul dona iei este o sum  de 

                                                       
1 Articolul 1103 C. civ.: „Dac  datoria este un lucru determinat numai prin 

specia sa, debitorul, ca s  se libereze, nu este dator a-l da de cea mai bun  specie, 
nici îns  de cea mai rea”.  

2 Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, ed. a 2-a, Ed. Actami, 
Bucure ti, 1999, p. 127. 

3 Cas., Sec ia civil , decizia nr. 559/1934, cu not  de F. Mih ilescu, S.C. Popescu,
în Jurispruden a Înaltei Cur i de Casa ie în materie civil  pe anii 1934-1943, 
Bucure ti, 1944, p. 180. A se vedea i Cr. Turianu, Contractul de dona ie reflectat în 
literatura juridic i practica judiciar  (II), în Dreptul 2/2001, p. 189. 

4 Fr. Deak, Contracte speciale…, 2007, p. 183-184. 
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bani, raportul, revocarea sau reduc iunea dona iei (dac  se încalc
rezerva mo tenitorilor) nu va afecta dreptul de proprietate al donatarului 
asupra imobilului cump rat sau construit cu acea sum  de bani; în 
schimb, dac  obiectul dona iei îl reprezint  imobilul, toate consecin ele 
ar tate se vor r sfrânge asupra lui.  

14. Cât prive te cerin a ca obiectul contractului s  fie unul posibil 
(c ci ad imposibilium nulla est obligatio), aceasta este fireasc , deoa-
rece nimeni nu poate fi obligat sau nu se poate obliga valabil la o 
presta ie imposibil . În cazul dona iei unui bun cert (individual deter-
minat), imposibilitatea obiectului nu poate proveni decât din pieirea 
bunului respectiv (imposibilitatea fizic ) sau din scoaterea lui din 
circuitul civil (imposibilitate juridic ). În cazul în care dona ia are ca 
obiect bunuri de gen, practic, obiectul nu poate fi imposibil atâta timp 
cât lucrurile de genul respectiv exist  ori pot fi produse ori procurate 
(genera non pereunt). Imposibilitatea obiectului trebuie s  existe în 
momentul încheierii actului juridic. 

15. Cerin a ca obiectul s  fie licit i moral se desprinde din preve-
derile art. 5 C. civ., prin care se instituie obliga ia tuturor participan ilor 
la raporturile juridice civile de a avea o conduit  în concordan  cu 
legea i cu regulile de convie uire social . Aceasta înseamn  c  obiectul 
actului juridic trebuie s  nu fie potrivnic legii i, în primul rând, legilor 
de ordine public , adic  celor imperative referitoare la ordinea social ,
politic  etc.1

1.3. Obiectul s  existe sau s  poat  exista în viitor 

16. Bunurile prezente sunt acelea care exist  actualmente i care, în 
momentul dona iei, fac parte din patrimoniul donatorului sau care ar 
putea fi dobândite de el în baza unui drept care îi apar ine deja2.

Dispozi iile art. 965 alin. (1) C. civ. statueaz  c  bunurile viitoare 
pot fi obiectul obliga iei. Prin bunuri viitoare se în eleg acele bunuri 
care nu exist  în momentul încheierii contractului de dona ie, dar pot 

                                                       
1 Interzicerea trebuie s  rezult  din lege, respectiv orice norm  de drept din orice 

domeniu, dar ea poate rezulta i numai din spiritul ordinii de drept. A se vedea  
O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, ed. a 7-a, Ed. Rosetti, Bucure ti, 2005, p. 154.  

2 A se vedea D. Alexandresco, op. cit., tomul IV, partea I, p. 393. 
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exista în viitor, de exemplu, bunurile ce urmeaz  s  fie culese (recolta 
viitoare), confec ionate i care vor deveni proprietatea donatarului 
independent de voin a donatorului ulterioar  încheierii contractului sau 
de moartea acestuia. Se impune îns  precizat c  expresia „bunuri 
viitoare” la care fac referire dispozi iile art. 965 alin. (1) C. civ. nu tre-
buie confundat  cu cea folosit  de legiuitor în art. 821 C. civ. Obiectul 
dona iei de bunuri viitoare (liberalitate numit i instituire contrac-
tual 1) în sensul dispozi iilor art. 821 C. civ. nu îl constituie acele 
bunuri la care fac referire dispozi iile art. 965 alin. (1) C. civ., ci bunu-
rile eventuale, adic  acelea care se vor g si în patrimoniul donatorului 
la data decesului acestuia. 

În niciun caz bunurile viitoare, care nu sunt susceptibile de tradi-
iune, nu pot constitui obiectul darului manual, dat fiind faptul c  în 

aceast  materie acordul de voin e singur nu produce efecte juridice în 
absen a tradi iunii.  

1.4. Donatorul s  aib  în momentul încheierii dona iei calitatea de 
proprietar, fie i sub condi ie2

17. Aceast  cerin  este o aplicare a vechiului principiu din dreptul 
roman „nemo dat quod non habet” sau chiar „nemo plus iuris ad allium 
transferre potest quam ipse habet”, adic  nimeni nu se poate obliga la 
ceva ce nu are sau la mai mult decât are. Articolul 822 C. civ. sanc io-
neaz  cu nulitatea absolut  numai dona iile sub condi ie potestativ
(pur  sau simpl ) rezolutorie sau suspensiv  din partea donatorului.
Textul de lege fiind de excep ie, deci de strict  interpretare3, rezult  c
dona iile f cute sub condi ie mixt  sau cauzal  sunt pe deplin valabile. 

Spre deosebire de contractul de vânzare-cump rare, care este valabil 
atunci când are ca obiect bunul altuia, dona ia bunului altuia este nul

                                                       
 1 Pe larg despre dona ia de bunuri viitoare (instituirea contractual ) reglementat

de dispozi iile art. 821 C. civ., a se vedea infra, p. 143-145. 
2 Fr. Deak, Contracte speciale…, 1999, p. 127. Dac  dona ia prive te bunuri de 

gen sau bunuri viitoare, lipsa calit ii de proprietar nu atrage nulitatea contractului, 
deoarece, într-o atare ipotez , dreptul de proprietate nu se transmite în momentul 
încheierii dona iei. A se vedea C. Macovei, Contracte civile, Ed. Hamangiu, 
Bucure ti, 2006, p. 96.  

3 D. Chiric , Drept civil. Contracte speciale, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1997,  
p. 145.  



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Aapex
    /AbadiMT-Condensed
    /ACaslonPro-Bold
    /ACaslonPro-BoldItalic
    /ACaslonPro-Italic
    /ACaslonPro-Regular
    /ACaslonPro-Semibold
    /ACaslonPro-SemiboldItalic
    /AceCrikey
    /AdLib
    /AdLibBT-Regular
    /AdobeFangsongStd-Regular
    /AdobeHeitiStd-Regular
    /AdobeKaitiStd-Regular
    /AdobeMingStd-Light
    /AdobeMyungjoStd-Medium
    /AdobePiStd
    /AdobeSansMM
    /AdobeSerifMM
    /AdobeSongStd-Light
    /AGaramondPro-Bold
    /AGaramondPro-BoldItalic
    /AGaramondPro-Italic
    /AGaramondPro-Regular
    /Agigea
    /Agnita
    /Aiud
    /AlbertaBackslantLight
    /AlbertaLight
    /AlbertusMedium-Italic
    /Alexandria
    /AlgerianD
    /AllegroBT-Regular
    /AltoPSMT
    /AlvinsHand-Plain
    /Amaradia
    /AmericanaBT-ExtraBold
    /AmericanaBT-ExtraBoldCondensed
    /AmericanaBT-Italic
    /AmericanaBT-Roman
    /AmerigoBT-RomanA
    /AmerTypewriterITCbyBT-Bold
    /AmerTypewriterITCbyBT-Medium
    /AmyPSMT
    /AndaleMono
    /Anglican
    /Anina
    /AnniesHand-Plain
    /Apahida
    /Aramis
    /AramisItalic
    /ArcaneBroad
    /ArcaneWide
    /ArcheryDisplay
    /ArchitecturePlain
    /ArenaBlackExtended
    /ArenaBlackItalic
    /ArenaOutline
    /Argosy
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /ArialF
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialNarrowSpecialG1
    /ArialNarrowSpecialG2
    /ArialRoundedMTBold
    /ArialSpecialG1
    /ArialSpecialG2
    /ArialUpRBold
    /ArialUpRBoldItalic
    /ArialUpRItalic
    /ArialUpRRegular
    /ArnoPro-Bold
    /ArnoPro-BoldCaption
    /ArnoPro-BoldDisplay
    /ArnoPro-BoldItalic
    /ArnoPro-BoldItalicCaption
    /ArnoPro-BoldItalicDisplay
    /ArnoPro-BoldItalicSmText
    /ArnoPro-BoldItalicSubhead
    /ArnoPro-BoldSmText
    /ArnoPro-BoldSubhead
    /ArnoPro-Caption
    /ArnoPro-Display
    /ArnoPro-Italic
    /ArnoPro-ItalicCaption
    /ArnoPro-ItalicDisplay
    /ArnoPro-ItalicSmText
    /ArnoPro-ItalicSubhead
    /ArnoPro-LightDisplay
    /ArnoPro-LightItalicDisplay
    /ArnoPro-Regular
    /ArnoPro-Smbd
    /ArnoPro-SmbdCaption
    /ArnoPro-SmbdDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalic
    /ArnoPro-SmbdItalicCaption
    /ArnoPro-SmbdItalicDisplay
    /ArnoPro-SmbdItalicSmText
    /ArnoPro-SmbdItalicSubhead
    /ArnoPro-SmbdSmText
    /ArnoPro-SmbdSubhead
    /ArnoPro-SmText
    /ArnoPro-Subhead
    /AstGlyphs
    /AvalonPSMT
    /AvalonR
    /AvalonRBold
    /AvalonRBoldItalic
    /AvalonRItalic
    /AvalonRom
    /AvalonRomBold
    /AvalonRomBoldItalic
    /AvalonRomItalic
    /AvantGarde-Demi
    /AvantGarde-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Book
    /AvantGardeITCbyBT-BookOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Demi
    /AvantGardeITCbyBT-DemiOblique
    /AvantGardeITCbyBT-Medium
    /AvantGardeITCbyBT-MediumOblique
    /AvantGarde-Thin
    /AvantGarde-Thin-Italic
    /AvianRegular
    /AxiomaticSSi
    /AxiomaticSSiBold
    /AxiomaticSSiBoldItalic
    /AxiomaticSSiItalic
    /Azuga
    /Baccarat
    /BaccaratUpright
    /Bad-Films
    /BahamasHeavyPSMT
    /BahamasLightPSMT
    /BahamasPSMT
    /BalloonBT-Bold
    /BalognaBold
    /Balon-W
    /BanffPlain
    /BanffPSMT
    /BanffR
    /BangkokPlain
    /BankGothicBT-Light
    /BankGothicBT-Medium
    /Baratz
    /BaratzBold
    /BassoonPSMT
    /BauhausITCbyBT-Medium
    /BeatnikPlain
    /BeautifulInk
    /BedrockPlain
    /BeetlejuiceItalic
    /Beia
    /Beius
    /BellGothicStd-Black
    /BellGothicStd-Bold
    /BelweBT-Bold
    /BenguiatITCbyBT-Bold
    /BernhardFashionBT-Regular
    /BernhardModernBT-Bold
    /BernhardModernBT-BoldItalic
    /BerniesHand-Plain
    /BerrysHand-Plain
    /BerylsHand-Plain
    /BibleScrT
    /BickhamScriptPro-Bold
    /BickhamScriptPro-Regular
    /BickhamScriptPro-Semibold
    /BigTruck
    /BinnerD
    /BirchStd
    /BitmapWide
    /BitmapWideItalic
    /BlackoakStd
    /Blackout
    /Blarney
    /BleucherItalic
    /Bloody
    /BodoniBT-Bold
    /BodoniBT-BoldCondensed
    /BodoniBT-Roman
    /BookAntiqua
    /BookAntiqua-Bold
    /BookAntiqua-BoldItalic
    /BookAntiqua-Italic
    /BookmanBold
    /BookmanBoldItalic
    /BookmanItalic
    /BookmanITCbyBT-Demi
    /BookmanOldStyle
    /BookmanOldStyle-Bold
    /BookmanOldStyle-BoldItalic
    /BookmanOldStyle-Italic
    /BookmanPlain
    /BookshelfSymbolFive
    /BookshelfSymbolFour
    /BookshelfSymbolOne-Regular
    /BookshelfSymbolSeven
    /BookshelfSymbolThree-Regular
    /BookshelfSymbolTwo-Regular
    /Botosani
    /Bran
    /Brasov
    /BrasovBold
    /BrasovLight
    /BravoEngravedPSMT
    /BremenBT-Bold
    /Brooklyn
    /BrooklynBold
    /BrooklynBoldItalic
    /BrooklynItalic
    /BrushScriptMT
    /BrushScriptStd
    /Bucuresti
    /BucurestiBold
    /BucurestiLight
    /Busorama
    /Buzau
    /Calarasi
    /Caligraf-W
    /Carei
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CenturyRepriseSSi
    /CenturyRepriseSSiBold
    /CenturyRepriseSSiBoldItalic
    /CenturyRepriseSSiItalic
    /CenturySchoolbook
    /CenturySchoolbook-Bold
    /CenturySchoolbook-BoldItalic
    /CenturySchoolbook-Italic
    /CGOmega-Bold
    /CGOmega-BoldItalic
    /CGOmega-Italic
    /CGOmega-Regular
    /ChainLetters
    /ChaparralPro-Bold
    /ChaparralPro-BoldIt
    /ChaparralPro-Italic
    /ChaparralPro-Regular
    /CharlemagneStd-Bold
    /CharlesworthBold
    /CharlesworthRom
    /CharlesworthRomBold
    /ChelthmRom
    /ChelthmRomBold
    /ChelthmRomBoldItalic
    /ChelthmRomItalic
    /CinemaRegular
    /Cobadin
    /ColonnaMT
    /ComicSansMS
    /ComicSansMS-Bold
    /Computerfont
    /Constanta
    /ContinuumBold
    /CooperBlackStd
    /CooperBlackStd-Italic
    /CopperplateGothicBT-Bold
    /Copt-ConturW
    /Copt-W
    /Costinesti
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /CourierStd
    /CourierStd-Bold
    /CourierStd-BoldOblique
    /CourierStd-Oblique
    /Craiova
    /CrescentPSMT
    /CriminalItalic
    /Daia
    /DauphinPlain
    /Dauphin-Rom
    /Detonator
    /DfCalligraphicOrnamentsLetPlain
    /Dodger
    /DomCasualRO
    /DomCasualROBold
    /DOOMED
    /Doubt
    /Drosselmeyer
    /EccentricStd
    /EightTrack
    /EklekticPSMT
    /ElectricPickle
    /ElectricPickleBold
    /EmpireBT-Regular
    /English111VivaceBT-Regular
    /EstrangeloEdessa
    /FlotsamAstronaut
    /FrankHighlightPSMT
    /FranklinGothic-Medium
    /FranklinGothic-MediumItalic
    /FujiyamaExtraBoldPSMT
    /FujiyamaLightPSMT
    /FujiyamaPSMT
    /FujiyamaRom
    /FujiyamaRomBold
    /FujiyamaRomBoldItalic
    /FujiyamaRomItalic
    /FuturaBlackBT-Regular
    /FuturaBT-Bold
    /FuturaBT-BoldItalic
    /FuturaBT-ExtraBlack
    /FuturaBT-Light
    /FuturaBT-LightItalic
    /FuturaRO-Book
    /FuturaRO-BookItalic
    /GalleriaPSMT
    /Garamond
    /Garamond-Bold
    /Garamond-Italic
    /GaramondPremrPro
    /GaramondPremrPro-It
    /GaramondPremrPro-Smbd
    /GaramondPremrPro-SmbdIt
    /Garamond-ROSemibold
    /Garamond-ROSemiboldItalic
    /GatineauRom
    /GatineauRomBold
    /GatineauRomBoldItalic
    /GatineauRomItalic
    /Gautami
    /GeographicSymbolsNormal
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /GeticBold
    /GeticBoldItalic
    /GeticItalic
    /GiddyupStd
    /Gilles-SansRO
    /GoldMinePSMT
    /GothamNightsNormal
    /GoudyHandtooledBT-Regular
    /GoudyOldStyleBT-Bold
    /GoudyOldStyleBT-BoldItalic
    /GoudyOldStyleBT-Italic
    /GoudyOldStyleBT-Roman
    /Grafic-W
    /GreekMathSymbols
    /Haettenschweiler
    /HamangiaBold
    /HamangiaBoldItalic
    /HamangiaCnDBLackBold
    /HamangiaCndBLackOblique
    /HamangiaCondensedBold
    /HamangiaCondensedBoldItalic
    /HamangiaCondensedItalic
    /HamangiaCondensedNormal
    /HamangiaCondLightItalic
    /HamangiaCondLightNormal
    /HamangiaINSeratNormal
    /HamangiaItalic
    /HamangiaLightItalic
    /HamangiaLightNormal
    /HamangiaNarrowBold
    /HamangiaNarrowBoldItalic
    /HamangiaNarrowItalic
    /HamangiaNarrowNormal
    /HamangiaNormal
    /HarpoonPlain
    /Harrington
    /HazelLetPlain
    /HBeehive
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-BR
    /Helvetica-InseratRONormal
    /Helvetica-Narrow
    /Helvetica-Narrow-Bold
    /Helvetica-Narrow-BoldOblique
    /Helvetica-Narrow-Oblique
    /Helvetica-NarrowROBold
    /Helvetica-NarrowROBoldItalic
    /Helvetica-NarrowROItalic
    /Helvetica-NarrowRONormal
    /Helvetica-Oblique
    /HelveticaR
    /HelveticaRBold
    /HelveticaRBoldItalic
    /HelveticaRItalic
    /HelveticaRO
    /Helvetica-ROBlackItalic
    /HelveticaROBold
    /HelveticaROBoldItalic
    /HelveticaROCondBlack
    /HelveticaROCondBlackItalic
    /HelveticaROCondensed
    /HelveticaROCondensedBold
    /HelveticaROCondensedBoldItalic
    /HelveticaROCondensedItalic
    /HelveticaROItalic
    /HelveticaROUNG
    /HelveticaROUNGBold
    /HelveticaROUNGBoldItalic
    /HelveticaROUNGItalic
    /HoboStd
    /HollowPSMT
    /HomewardBoundPSMT
    /Horn-NegruWCondensat
    /Horn-W
    /Horn-WBold
    /Horn-WBoldItalic
    /Horn-WCondensat
    /Horn-WCondensatBold
    /Horn-WCondensatBoldItalic
    /Horn-WCondensatItalic
    /Horn-WDemi
    /Horn-WDemiBold
    /Horn-WDemiBoldItalic
    /Horn-WDemiItalic
    /Horn-WItalic
    /HS_Paltin
    /HS_Paltin-Cursive
    /Humanist521BT-Bold
    /Humanist521BT-BoldCondensed
    /Humanist521BT-BoldItalic
    /Humanist521BT-Italic
    /Humanist521BT-Roman
    /Humanist521BT-RomanCondensed
    /Humanist521BT-XtraBoldCondensed
    /Hunedoara
    /IlluminatiOneSSiDisplayCapsMedium
    /Impact
    /ImpactRoMadNormal
    /Isaccea
    /Jimbolia
    /JocBold
    /JocNormal
    /Jupiter
    /KabelITCbyBT-Book
    /KabelITCbyBT-Ultra
    /Kartika
    /KastlerPSMT
    /KeypunchPSMT
    /KidsPSMT
    /KinoMT
    /KozGoPro-Bold
    /KozGoPro-ExtraLight
    /KozGoPro-Heavy
    /KozGoPro-Light
    /KozGoPro-Medium
    /KozGoPro-Regular
    /KozMinPro-Bold
    /KozMinPro-ExtraLight
    /KozMinPro-Heavy
    /KozMinPro-Light
    /KozMinPro-Medium
    /KozMinPro-Regular
    /Latha
    /LatinWide
    /Lat-W
    /Lehliu
    /LetterGothic-Bold
    /LetterGothic-BoldItalic
    /LetterGothic-Italic
    /LetterGothic-Regular
    /LetterGothicStd
    /LetterGothicStd-Bold
    /LetterGothicStd-BoldSlanted
    /LetterGothicStd-Slanted
    /LetterSweaterOutlineSSiNormal
    /LincolnPSMT
    /LiquidCrystalPSMT
    /Lithograph-Bold
    /LithographLight
    /LithosPro-Black
    /LithosPro-Regular
    /LucidaConsole
    /LucidaSans
    /LucidaSans-Demi
    /LucidaSans-DemiItalic
    /LucidaSans-Italic
    /LucidaSansUnicode
    /Mag-W
    /Maia
    /Mamaia
    /Mangal-Regular
    /MesquiteStd
    /MicrosoftSansSerif
    /MilanoLet
    /MinionPro-Bold
    /MinionPro-BoldCn
    /MinionPro-BoldCnIt
    /MinionPro-BoldIt
    /MinionPro-It
    /MinionPro-Medium
    /MinionPro-MediumIt
    /MinionPro-Regular
    /MinionPro-Semibold
    /MinionPro-SemiboldIt
    /Mistic-W
    /Mistic-WBold
    /Mistral
    /MoFo
    /Moinesti
    /MonotypeCorsiva
    /MonotypeSorts
    /MotorPSMT
    /MSLineDrawPSMT
    /MSOutlook
    /MSReferenceSansSerif
    /MSReferenceSpecialty
    /MT-Extra
    /Mural-W
    /MusicalSymbolsNormal
    /MVBoli
    /Myriad-BdWeb
    /Myriad-CnItWeb
    /Myriad-CnWeb
    /Myriad-ItWeb
    /MyriadPro-Bold
    /MyriadPro-BoldCond
    /MyriadPro-BoldCondIt
    /MyriadPro-BoldIt
    /MyriadPro-Cond
    /MyriadPro-CondIt
    /MyriadPro-It
    /MyriadPro-Regular
    /MyriadPro-Semibold
    /MyriadPro-SemiboldIt
    /Myriad-Web
    /NanoScriptSSi
    /NebraskaBold
    /NebraskaBoldItalic
    /NebraskaItalic
    /NebraskaPlain
    /NebraskaRO
    /NebraskaROBold
    /NebraskaROBoldItalic
    /NebraskaROItalic
    /Negru-W
    /New
    /NewBrunswickRom
    /NewBrunswickRomBold
    /NewBrunswickRomBoldItalic
    /NewBrunswickRomItalic
    /NewOrderPSMT
    /NuevaStd-BoldCond
    /NuevaStd-BoldCondItalic
    /NuevaStd-Cond
    /NuevaStd-CondItalic
    /NuptialBT-Regular
    /OCRAbyBT-Regular
    /OCRAStd
    /OCRB10PitchBT-Regular
    /Onyx
    /OratorStd
    /OratorStd-Slanted
    /OttawaBold
    /OttawaBoldItalic
    /OttawaItalic
    /OttawaPlain
    /OttawaPSMT
    /OttawaRO
    /OttawaROBold
    /OttawaROBoldItalic
    /OttawaROItalic
    /OttawaRomBold
    /OzHandicraftBT-Roman
    /Pacmania
    /PalatinoLinotype-Bold
    /PalatinoLinotype-BoldItalic
    /PalatinoLinotype-Italic
    /PalatinoLinotype-Roman
    /ParadisePSMT
    /ParagonPSMT
    /Playbill
    /PoplarStd
    /PosterBodoniBT-Italic
    /PosterBodoniBT-Roman
    /PowerLinePSMT
    /Predeal
    /PresidentPlain
    /PresidentPSMT
    /PrestigeEliteStd-Bd
    /ProseAntiqueBold
    /ProseAntiquePlain
    /ProseScriptSSi
    /Pyrabet
    /Raavi
    /RenfrewPSMT
    /Resita
    /Revue-RONormal
    /RosewoodStd-Regular
    /R-Times-NewRomanPS
    /R-Times-NewRomanPSBold
    /R-Times-NewRomanPSBoldItalic
    /R-Times-NewRomanPSItalicA
    /RunicNormal
    /Rupt-W
    /Salaryman
    /Saligny
    /Salonta
    /Sanca
    /SansSerif
    /Sascut
    /ScottPSMT
    /Segarcea
    /SerifaBT-Bold
    /SerifaBT-Italic
    /SerifaBT-Roman
    /SerifaBT-Thin
    /ShelleyAllegroBT-Regular
    /Shruti
    /Sibiu
    /Slobozia
    /SouvenirITCbyBT-Demi
    /SouvenirITCbyBT-DemiItalic
    /SouvenirITCbyBT-Light
    /SouvenirITCbyBT-LightItalic
    /Sovata
    /Staccato222BT-Regular
    /StencilBT-Regular
    /StencilStd
    /Swiss721BT-Black
    /Swiss721BT-BlackCondensed
    /Swiss721BT-BoldCondensed
    /Swiss721BT-Roman
    /Swiss721BT-Thin
    /Swiss911BT-ExtraCompressed
    /Swiss921BT-RegularA
    /Sylfaen
    /Symbol
    /SymbolMT
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TechnicalItalic
    /TechnicalPlain
    /TektonPro-Bold
    /TektonPro-BoldCond
    /TektonPro-BoldExt
    /TektonPro-BoldObl
    /TepesNormal
    /ThunderBay
    /TimesfoneticRO
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesR
    /TimesRBold
    /TimesRBoldItalic
    /TimesRItalic
    /TimesRO
    /TimesROBold
    /TimesROBoldItalic
    /TimesROItalic
    /TimesRomanRBold
    /TimesRomanRBoldItalic
    /TimesRomanRItalic
    /TimesRomanRRegular
    /Timpan-NegruWBold
    /Timpan-NegruWBoldItalic
    /Tirgoviste
    /Tismana
    /TrafalgarPSMT
    /TrajanPro-Bold
    /TrajanPro-Regular
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Trill
    /Tulcea
    /Tunga-Regular
    /Turn-W
    /Turn-WBold
    /Turn-WBoldItalic
    /Turn-WCondensat
    /Turn-WCondensatBold
    /Turn-WCondensatBoldItalic
    /Turn-WCondensatItalic
    /Turn-WDemi
    /Turn-WDemiBold
    /Turn-WDemiBoldItalic
    /Turn-WDemiItalic
    /Turn-WItalic
    /TypoUprightBT-Regular
    /UmbrarNormal
    /UnicornPlain
    /UniversityRomanBT-Bold
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
    /VictorianD
    /Vrinda
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /WP-ArabicScriptSihafa
    /WP-ArabicSihafa
    /WP-BoxDrawing
    /WP-CyrillicA
    /WP-CyrillicB
    /WP-GreekCentury
    /WP-GreekCourier
    /WP-GreekHelve
    /WP-HebrewDavid
    /WP-IconicSymbolsA
    /WP-IconicSymbolsB
    /WP-Japanese
    /WP-MathA
    /WP-MathB
    /WP-MathExtendedA
    /WP-MathExtendedB
    /WP-MultinationalAHelve
    /WP-MultinationalARoman
    /WP-MultinationalBCourier
    /WP-MultinationalBHelve
    /WP-MultinationalBRoman
    /WP-MultinationalCourier
    /WP-Phonetic
    /WPTypographicSymbols
    /Zalau
    /ZapfElliptical711BT-Bold
    /ZapfElliptical711BT-BoldItalic
    /ZapfElliptical711BT-Italic
    /ZapfElliptical711BT-Roman
    /Zimnicea
    /ZurichBT-BlackExtended
    /ZurichBT-RomanExtended
    /ZWAdobeF
    /ZXSpectrum
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




