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TITLUL PROIECTULUI DE CERCETARE POSTDOCTORALĂ 
„Efectele obligatiilor civile” 

REZUMATUL PROIECTULUI  
 
„Efectele obligatiilor civile” reprezinta o parte importanta a disciplinei „Teoria 
generala a obligatiilor”   insa in  doctrina romana si franceza nu  exista un punct 
de vedere unitar referitor la intinderea materiei efectelor obligatiilor. Codul civil 
român, spre deosebire de Codul Napoleon, tratează în mod diferit efectele 
contractului de efectele obligaţiilor în cadrul Cărţii a III-a –“Despre diferitele 
moduri prin care se dobândeşte proprietatea”,Titlul III- “Despre contracte sau 
convenţii”: Despre efectele convenţiilor ( art.969-985) în Capitolul III iar Despre 
efectele obligaţiilor (art.1073-1090) în Capitolul VII.  
      Potrivit concepţiei clasice efectele contractului constau în naşterea, 
modificarea sau stingerea  de drepturi şi de obligaţii civile. Spre deosebire de 
viziunea tradiţională, împărtăşită de cvasiunanimitatea autorilor de drept civil, s-a 
dezvoltat şi o concepţie modernă, denumită pozitivistă sau normativistă care pune 
accentul pe conceptul de normă privată ca rezultat al acordului părţilor. 
     Diferenţa dintre efectul contractului, pe de o parte şi efectul obligaţiilor, pe de 
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altă parte, este nu numai posibilă, ci şi utilă. Este posibilă, întrucât efectele celor 
două noţiuni sunt diferite din punct de vedere tehnic-juridic. Separaţia efectele 
contractului- efectele obligaţiilor este cu atât mai evidentă în situaţiile în care 
contractul nu are drept rezultat esenţial crearea de obligaţii: efectele contractului 
nu se reduc la aspectul obligaţional,  în sensul  de a fi generator  de obligaţii, ci ele 
pot consta şi în crearea, modificarea sau stingerea de drepturi reale. 
     Efectele obligaţiilor constau în: (i) dreptul  creditorului de a pretinde 
executarea în natură a  obligaţiei asumate de debitor;(ii) dreptul creditorului de a 
solicita despăgubiri în cazul neexecutării sau executării necorespunzatoare ori cu 
întârziere a obligaţiei de către debitor;(iii) dreptul creditorului de a lua anumite 
măsuri conservatorii în legătură cu patrimoniul debitorului său. 
      Executarea în natură reprezintă principiul în această materie şi înseamnă 
executarea întocmai a prestaţiei asumate de debitor, prestaţie care nu poate fi 
înlocuită, fără consimţământul creditorului, cu o altă prestaţie sau cu despăgubiri 
băneşti. Executarea în natură poate fi: directă, însemnând executarea voluntară a 
obligaţiei asumate sau silită, prin constrângerea debitorului, realizându-se 
întocmai obligaţia asumată.  
     Executarea indirectă a obligaţiilor (prin echivalent) se efectuează prin plata 
unor despăgubiri   pentru ipoteza neexecutării sau executării necorespunzătoare 
ori cu întârziere a obligaţiei de către debitor. Răspunderea civilă contractuală 
denumeşte dreptul creditorului de a pretinde de la debitor echivalentul 
prejudiciului pe care l-a suferit datorită neexecutării sau executării 
necorespunzatoare ori cu întârziere a obligaţiei asumate de către debitor. Art.1073 
C.civ., în aplicarea principiului forţei obligatorii a contractelor (art.969 alin.1 
C.civ), prevede: “creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a 
obligaţiei şi în caz contrar are dreptul la dezdăunare”. Se recurge la executarea 
indirectă a obligaţiilor contractuale în privinţa obligaţiilor de a face în situaţia în 
care obligaţia asumată este intuituu personae sau trebuia executată într-un termen 
considerat esenţial de către creditor, termen pe care debitorul nu l-a respectat; iar 
în privinţa obligaţiilor de a nu face, când debitorul nu respectă aceste obligaţii, 
efectuând faptul negativ interzis.Obligaţia iniţial asumată de debitor suportă o 
dublă transformare :(i) calitativă: suma de bani datorată ca urmare a executării 
indirecte este plătită cu titlu de sancţiune civil, fiind în prezenţa unei forme de 
răspundere civilă a debitorului contractual, şi anume, raspunderea civilă 
contractuală;(ii) cantitativă: creanţa iniţiala este înlocuită cu o altă creanţă, având 
ca obiect despăgubiri (daune interese).  
      Materia “efectelor obligatiilor civile” astfel structurata in acest Proiect, va fi  
reglementata in Noul Cod civil in Cartea V ”Despre obligatii”, Titlul V 
”Executarea obligatiilor”. Rezulta ca in conceptia redactorilor Noului Cod civil se 



Proiect de cercetare postdoctorală – Anexa 2 
 

3 
 

pune semnul egalitatii intre “efectele obligatiilor” si “executarea obligatiilor”, cu 
observatia ca in sfera de cuprindere a “executarii obligatiilor” se regasesc si 
notiunile de rezolutiune, reziliere precum si cauzele justificate de neexecutare a 
obligatiilor contractuale. 
   In tratarea problemelor de drept inerente materiei “efectelor obligatiilor civile” 
va fi avuta in vedere si legislatia comunitara in domeniu, in principal: 
Regulamentul  CE nr.864/2007 privind legea aplicabila obligatiilor necontractuale 
(Roma I) si Regulamentul  CE nr.593/2008 privind legea aplicabila obligatiilor 
contractuale (Roma II). 
 

 
 
 
PLANUL DE LUCRU 
 
  
AN OBIECTIVE ACTIVITĂŢI REZULTATE 

I 1 Formularea 
problemelor de 
drept.Culegerea si 
procesarea de 
informatii. 

Identificarea 
instrumentelor de 

strangere a 
informatiilor. 

 

Selectarea doctrinei si 
jurisprudentei in 
privinta efectelor 
obligatiilor civile. 

2 Studiul relatiei 
efectele obligatiilor-
efectele contractului. 
Studiul executarii in 
natura a obligatiilor. 

Cercetarea legislatiei, 
doctrinei si 
jurisprudentei in 
materie.  
 

Stabilirea structurii 
Proiectului/monografiei 
„Efectele obligatiilor 
civile”. Redactarea 
primelor capitole din 
monografie. 
 

II 1 Studiul executarii 
silite in natura a 
obligatiilor. 

Cercetarea legislatiei, 
doctrinei si 
jurisprudentei in 
materie. Posibilitatea  
participarii la seminar/ 
conferinta stiintifica 
nationala/internationala. 

 Publicare articol/ 
studiu, comentariu in 
reviste de specialitate. 
Redactare lucrare 
monografica. 

2 Studiul executarii 
indirecte a 
obligatiilor-conditiile 

Cercetarea legislatiei, 
doctrinei si 
jurisprudentei in 

Publicare articol/ 
studiu, comentariu in 
reviste de specialitate. 
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raspunderii civile 
contractuale. Studiul 
cumulului raspunderii 
delictualecu 
raspunderea 
contractuala. 

materie. Posibilitatea 
participarii la seminar/ 
conferinta stiintifica 
nationala sau 
internationala. 

Redactare lucrare 
monografica. 

III 1 Studiul evaluarii 
despagubirilor 
(daunelor–interese). 
Studiul masurilor ce 
pot fi luate de creditor 
pentru conservarea 
patrimoniului 
debitorului. 

Cercetarea legislatiei, 
doctrinei si 
jurisprudentei in 
materie. Posibilitatea 
participarii la seminar/ 
conferinta stiintifica 
nationala 
/internationala. 

Redactare lucrare 
monografica. 

2 Centralizarea si 
formularea 
concluziilor.Studierea 
posibilitatii largirii 
domeniului materiei 
efectele obligatiilor 
civile. 

Cercetarea legislatiei, 
doctrinei si 
jurisprudentei in 
materie.  

Publicare articol/ 
studiu/comentariu in 
reviste de specialitate. 
Publicarea lucrarii 
monografice referitoare 
la efectele obligatiilor 
civile. 
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