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Abstract: Încheierea unui contract are semnificaţia juridică a realizării acordului de voinţă dintre părţi, 

asupra clauzelor acestuia, urmare a conjuncţiei celor două elemente constitutive ale oricărei convenţii: a  ofertei şi 

acceptarea acesteia, urmând ca efectele să se producă de la acest moment, cu excepţia cazului când prin voinţa 

părţilor, ori după lege, ele se vor produce la un alt moment. 

 

Cuvinte cheie: contract, acord de voinţă, pactul de opţiune, promisiunea de a contracta. 

 

 

 

1. În mod tradiţional, încheierea unui contract are semnificaţia juridică a realizării acordului de 

voinţă dintre părţi, asupra clauzelor acestuia [1], urmare a conjuncţiei celor două elemente 

constitutive ale oricărei convenţii: a  ofertei şi acceptarea acesteia, urmând ca efectele (drepturile 

şi obligaţiile specifice) să se producă de la acest moment (cu excepţia cazului când prin voinţa 

părţilor, ori după lege, ele se vor produce la un alt moment). Cu toate acestea,  nimic nu se opune, 

ba, chiar se recunoaşte expresis verbis de lege, ca părţile să poată încheiea înţelegeri prealabile 

contractului (aşa numite contracte preparatorii [2]), prin care se prefigurează sau proiectează 

încheierea unui contract în viitor, aceasta fiind o modalitate juridică des întâlnită în practică,  prin 

care, deşi părţile nu încheie contractul proiectat, totuşi se leagă juridic între dânsele a-l încheia în 

viitor, dobândind astfel o certitudine relativă la încheierea acestuia. Într-un astfel de caz, 

angajamentul juridic asumat are ca obiect o obligaţie de “a face”  sau, chiar mai mult, aşa după 

cum vom observa, sunt situaţii în care deja una dintre părţi îşi exprimă consimţământul în avans, 

la încheierea acestui contract. O asemenea “înţelegere juridicească”, la rându-i reprezintă un 

veritabil contract (art. 1.166 NCC), diferit însă de cel subsecvent, previzionat. Evident, nu poate fi 

omisă ipoteza în care se emite o simplă ofertă de a contracta, caz în care aceasta, ca şi fizionomie 

juridică, va rămâne un act unilateral. 

 

2. Reglementând partea generală a obligaţiilor, respectiv cea a izvoarelor obligaţionale (Cartea a V-

a, Titlul II), în cuprinsul capitolului I, referitoare la Contract, Noul Cod Civil cuprinde dispoziţii 

relative, atât la pactul de opţiune, definit ca fiind acea convenţie prin care una dintre ele rămâne 

legată de propria declaraţie de voinţă, iar cealaltă să o poată accepta sau refuza, acea declaraţie se 

consideră o ofertă irevocabilă şi produce efectele prevăzute la art. 1.191, (art. 1.278 NCC), cât şi 

la promisiunea de a contracta (art. 1.279), ce nu beneficiază de o definiţie legală, dar care este 

înţeleasă în doctrină [3] ca fiind acea convenţie prin care părţile se angajează reciproc, ori numai 

una dintre ele, a încheia în viitor un contract. Cât priveşte promisiunea de a contracta, după cum 

obligaţia de a încheia contractul în viitor (a face) este asumată numai de una dintre părţile 



 

 

contractate, ori, deopotrivă de cele două, suntem în prezenţa fie a unei promisiuni unilaterale de a 

contracta, fie, în cazul celei din urmă, în cazul unei promisiuni bilaterale (sinalagmatice) de a 

contracta. 

 

3. Observăm aşadar, opţiunea fermă a legiuitorului nu doar de a utiliza deopotrivă atât noţiunea de 

“pact de preferinţă” cât şi cea de “promisiune de a contracta” dar, cel mai important,  de a 

reglementa în mod deosebit cele doua operaţiuni juridice, de unde, în mod lesnicios putem 

preliminar conchide că între cele două noţiuni nu există identitate. 

Această observaţie se impune a fi subliniată, în condiţiile în care, până în prezent, o parte a 

doctrinei române [4] şi străine [5], prin vocea unor autori de certă autoritate, afirmă în mod 

hotărât că promisiunea unilaterală (de a contracta -p.n.) şi pactul de opţiune sunt “unul şi acelaşi 

lucru”, apreciindu-se că cea de a doua sintagmă este propusă doar pentru a marca faptul că 

promisiunea nu este întodeauna un contract unilateral (în cazul în care este stipulată o 

indemnizaţie de imobilizare) [6]. 

Cum însă, dupa cum am arătat, deosebirea între cele două operaţiuni juridice este în mod 

idubitabil tranşată de legiuitor, se impune a observa elemente ce deosebesc şi particularizează 

fiecare dintre cele două acte juridice, mărturisind că riscul de confuziune este destul de pregnant, 

de vreme ce, atât pactul de opţiune, cât şi promisiunea unilaterală, sunt contracte care conferă un 

drept potestativ beneficiarului acestora, de opţiune, respectiv de a decide, ori nu, încheierea 

contractului previzionat. Însă, în cadrul analizei comparative a celor două operaţiuni,  interesează 

atât tipul obligaţiei asumate în cazul fiecăruia dintre cele două, conducând la calificarea naturii 

juridice a fiecăruia, cât şi mecanismul în care, în caz de opţiune pozitivă, se va încheia contractul 

previzionat. 

 

3.1 Cât priveşte promisiunea unilaterală de a contracta, aceasta, după cum am arătat, naşte în 

sarcina promitentului obligaţia de a încheia în viitor contractul, aşa încât, în cazul în care, 

beneficiarul promisiunii se va hotărî a încheia contractul, promitentul va fi ţinut să-şi manifeste 

consimţământul la încheierea contractului subsecvent, iar în caz de refuz, obligaţia acestuia fiind 

susceptibilă de executare silită (indirectă), caz în care, instanţa, suplinind consimţământul 

acestuia, va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract [7]. Reţinem aşadar că, obligaţia ce 

descinde în sarcina promitentului, în cazul încheierii unui astfel de contract, este cea de “a face” 

(implică o conduită ulterioară pozitivă, alta decât cea de “a da”), corelativă dreptului de creanţă al 

beneficiarului, de opţiune, în sensul de a decide şi pretinde încheierea contractului. Din acest fapt, 

putem califica actul ca având natura juridică a unui antecontract, respectiv o convenţie prin care 

una dintre părţi se obligă să încheie în viitor un contract al cărui conţinut esenţial este determinat 

[7], fiind o convenţie prealabilă, diferită de cea previzionată. 

 

3.2 Deosebit de acestea, în cazul încheierii unui pact de opţiune, promitentul nu se mai angajează a 

încheia în viitor contractul (a face) ci, deja, în mod actual şi anticipat, acesta îşi manifestă 

consimţământul la încheierea contractului subsecvent, astfel încât, la data la care şi beneficiarul 

va opta pentru încheierea acestuia, odată cu manifestarea propriei voinţe realizandu-se ipso jure 

acordul de voinţă, contractul fiind considerat încheiat. De altfel, s-a definit de către legiuitor că 

manifestarea de voinţă, astfel exprimată, potrivit art. 1.278 NCC reprezintă o ofertă irevocabilă, 

ce produce efectele prevăzute la art. 1.191 NCC. Cât priveşte natura juridică desemnată de 

legiuitor, ca fiind cea a unei “oferte”, avem unele rezerve, aceasta întrucât oferta (în concepţia 

clasică) reprezintă o propunere de a contracta, prin care ofertantul fixează elementele ce pot fi 



 

 

luate în considerare pentru încheierea contractului, ori, în cazul pactului de opţiune, aceste 

elemente sunt stabilite de către părţile ce încheie “pactul” şi nu doar de către “ofertant” 

(promitent). Ca manifestare de voinţă din partea promitentului este deja exprimată, ca şi în cazul 

ofertei de a contracta, nu este de natură a o califica drept ofertă un astfel de act juridic, care 

oricum este bi sau multilateral, ci, mai curând, reprezintă o manifestare “anticipată” de a încheia 

contractul, al cărui elemente esenţiale sunt deja stabilite prin convenţia părţilor. Totodată, s-a şi 

susţinut în  doctrină [8] că un astfel de act ar avea o natură juridică complexă, reunind deopotrivă 

atât o ofertă (de a contracta), cât şi o convenţie accesorie, în puterea căreia beneficiarul devine 

creditorul unui drept de opţiune asupra încheierii sau neîncheierii. Fără a nega justeţea tezei 

potrivit cu care ar avea o natură juridică complexă, totuşi, faptul că se conferă dreptul de opţiune 

al beneficiarului nu reprezintă un element de absolută noutate, inedit, de vreme ce orice ofertă 

(fiind astfel calificată de legiuitor) conferă destinatarului acesteia opţiunea de a decide dacă o va 

primi ori nu. Astfel că, aşa după cum am arătat, caracterul original şi care particularizează acest 

instrument juridic, rezidă în aceea că elementele ofertei nu sunt stabilite exclusiv de către ofertant 

ci, prin acordul părţilor. 

 

4. Calificarea corectă a unei astfel de convenţii preliminare, ca fiind promisiunea de a contracta ori 

pact de opţiune, manifestă un interes practic deosebit, aceasta pe de o parte, pentru a observa 

modalitatea în care se va încheia contractul subsecvent (proiectat), respectiv, în cazul promisiunii 

de a contracta în “doi timp”, fiind necesar ca ambele părţi să îşi manifeste consimţământul pentru 

încheierea actului subsecvent, pe când în cazul pactului de opţiune, contractul se încheie prin 

simpla manifestare de voinţă a beneficiarului, caz în care se realizează acordul de voinţă. Iar, pe 

de altă parte, interesează forma pe care trebuie să o îmbrace un astfel de act, aceasta deoarece, 

dacă în cazul pactului de preferinţă, legiuitorul a reglementat forma actului ca fiind cerută de lege 

pentru contractul pe care părţile urmăresc să îl încheie (art. 1.278 alin. 5), o astfel de reglementare 

lipseste în cazul promisiunii de a contracta, de unde rezultă că se aplică regula generală, cea a 

consensualismului (art. 1.178 NCC “Libertatea Formei”), indiferent dacă actul proiectat este unul 

pentru care legea cere încheierea în forma solemnă. 

 

5. Reglementând un caz particular în care se întâlneşte un astfel de act, respectiv Pactul de opţiune 

privind contractul de vânzare, legiuitorul înscrie la art. 1.668 alin (1) (NCC) că,  în cazul pactului 

de opţiune privind un contract de vânzare asupra unui bun individual determinat, între data 

încheierii pactului şi data exercitării opţiunii sau, după caz, aceea a expirării termenului de 

opţiune nu se poate dispune de bunul care constituie obiectul pactului, fiind vorba de  o cauză 

temporară de indisponibilizare a bunului, motiv pentru care părţile pot prevedea în convenţia 

încheiată o indemnizaţie de imobilizare [9], caz în care contractul devine oneros şi sinalagmatic. 

De asemenea, la alin. (2) al aceluiaşi articol se prevede că, atunci când pactul are ca obiect 

drepturi tabulare, dreptul de opţiune se notează în cartea funciară, iar, dreptul de opţiune se 

radiază din oficiu dacă până la expirarea termenului de opţiune nu s-a înscris o declaraţie de 

exercitare a opţiunii, însoţită de dovada comunicării sale către cealaltă parte.  

 

6. Tot astfel, reglementând  promisiunea de vânzare şi promisiunea de cumpărare, Noul Cod Civil 

prevede la art. 1.669. alin.  (1)  că, atunci când una dintre părţile care au încheiat o promisiune 

bilaterală de vânzare refuză, nejustificat, să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere 

pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract, dacă toate celelalte condiţii de validitate 



 

 

sunt îndeplinite. Iar, dreptul la acţiune se prescrie în termen de 6 luni, de la data la care contractul 

trebuia încheiat. 
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