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Rezumat: Una dintre cele mai importante fapte juridice licite generatoare de obligaţii este reprezentată de 
gestiunea de afaceri. În dreptul roman, această instituţie purta denumirea de negotium gestio şi năştea acţiuni 
reciproce între părţile sale. De exemplu, dacă o persoană se ocupă de afacerile alteia, în absenţa acesteia, se năşteau 
acţiuni reciproce între ele: persoana ale cărei afaceri au fost gerate (geratul), avea acţiunea directă, iar persoana care 
le-a administrat (gerantul) avea acţiunea contrară. Însă, noile dispoziţii de drept material civil din ţara noastră 
consacră acestei fapte juridice licite o reglementare mult mai modernă şi judicioasă. Remarcăm în mod aparte că 
legiuitorul civil contemporan a incercat să-i determine condiţiile specifice, consacrând în acest sens dispoziţii incidente 
părţilor şi respectiv actelor. Totodată, efectele gestiunii de afaceri reprezintă un interes deosebit prin prisma 
obligaţiilor părţilor şi, în egală masura, vom identifica o componentă specială a acestei instituţii denumită ratificarea 
gestiunii de către gerat. După cum vom observa, prin ratificarea gestiunii de către gerat, legiuitorul a apropiat 
gestiunea de afaceri, de instituţia mandatului. 
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J.E.L. Classification: K49 

 
 

1. Preliminarii privind gestiunea de afaceri în noul Cod civil [1] 
 

Putem fi în prezența unei gestiuni de afaceri (negotiorum gestio), atunci când o persoană (gerant), 
fără să fie obligată sau în virtutea unui mandat (legal ori judiciar), îndeplineşte în mod voluntar şi oportun 
afacerile altei persoane (gerat), care nu cunoaşte existenţa acestor fapte sau, cunoscând, nu este în măsură să 
desemneze un mandatar ori să se îngrijească în alt fel de afacerile sale [art. 1.330 alin. (1) NCC]. Spre 
exemplu, o persoană efectuează anumite reparaţii urgente imobilului unui vecin care nu este prezent sau, 
plata cheltuielilor de înmormântare a defunctului de către un prieten, fără a se cunoaşte moştenitorii.  

Gestiunea de afaceri poate fi definită ca fiind, încheierea de către o persoană (gerant) în mod 
voluntar a unor acte materiale sau juridice necesare, de administrare sau chiar de dispoziţie, cu condiţia ca 
acestea să fie oportune, necesare şi utile unei alte persoane (gerat). 

Din această perspectivă, putem continua prezentarea studiului nostru prin relevarea unor aspecte 
teoretice ce scot în evidenţa, pe de-o parte, buna legiferare a instituţiei gestiunii de afaceri în actualul sistem 
de drept material şi pe de alta, importanta sa sociala. 

 
2. Condiţiile specifice gestiunii de afaceri 

 
Din conţinutul acestei definiţii, putem reţine următoarele condiţii specifice ale gestiunii de afaceri: 
 
A) Condiţiile specifice părţilor gestiunii de afaceri. În cadrul faptului juridic al gestiunii de afaceri, 

vom întalni întodeauna două părţi şi anume: gerantul afacerii (a) și geratul (b). 
(a). Gerantul afacerii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 
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- Trebuie să se bucure de capacitatea civilă reglementată prin dispoziţiile civile de drept 
material (şi poate fi atât o persoană fizică, cât şi una juridică). Această condiţie poate fi una relativă şi care s-
ar aplica doar în cazul încheierii de către gerant a unor acte juridice. Aşa cum vom putea remarca în rândurile 
următoare, gerantul va putea încheia şi anumite acte materiale, caz în care, în opinia noastră, condiţia 
capacitaţii civile a gerantului nu ar fi una obligatorie; 

- Intervenţia sa trebuie să fie voluntară şi spontană, adică, să apară fără să fie ţinută de o 
obligaţie preexistentă care să rezulte dintr-un contract (sau mandat) sau în virtutea unei dispoziţii legale 
(exemplul tutelei - art. 112 NCC), ori printr-o hotărâre judecătorească (spre exemplu, hotărârea 
judecătorească ce mandatează judiciar unul dintre soţi pentru a-l reprezenta pe celălalt soţ - art. 315 NCC); 

- Să aibă intenţia de a gestiona afacerile altei persoane. Dacă va acţiona pentru propriul 
interes însă, în realitate face în mod involuntar un serviciu unui terţ (de exemplu, o persoană repară un imobil 
crezând că este moştenitorul acelui bun, însă certificatul de moştenitor îi va fi anulat), nu vom putea discuta 
despre existenţa unei gestiuni de afaceri, ci despre o îmbogăţire fără justă cauză a terţului respectiv; 

- Din punctul de vedere al doctrinei străine, gestiunea de afaceri ar presupune din partea 
gerantului un act de altruism [2]; 

- În caz de deces, moştenitorii gerantului (legali sau testamentari) care cunosc gestiunea, vor 
fi obligaţi să continue afacerile începute de acesta, în aceleaşi condiţii ca şi gerantul (art. 1.333 NCC);  

(b). Geratul. În cazul geratului nu întâlnim nicio cerinţă în privinţa capacităţii sale. De 
asemenea, el nu trebuie să exprime niciun acord deoarece, în caz contrar, vom fi în prezenţa unui mandat 
veritabil. În egală măsură, el nu trebuie să-şi exprime opoziţia în faţa gerantului. În cazul în care beneficiarul 
gestiunii se împotriveşte unei gestiuni începute sau continuate de un gerant, iar acesta din urmă ignoră 
împotrivirea manifestată de titular, faptele lui viitoare vor fi asimilate unor delicte civile, astfel încât i se 
poate angaja o răspundere civilă pentru prejudiciile cauzate chiar şi din cea mai uşoară culpă [art. 1.338 alin. 
(3) NCC].  

 
B) Condiţiile specifice actelor de gestiune. Faptul juridic licit al gestiunii de afaceri este unul 

complex care, în afara părţilor determinate, trebuie să constate existenţa unor acte (noi le vom privi în sens de 
acţiuni) specifice, care aşa cum am mai amintit, în anumite cazuri, ar duce la confuzie cu o alta faptă licită 
denumită, imbogaţirea fară justă cauză. Actele încheiate de gerant au o reglementare expresă în conţinutul 
art. 1.336 NCC, însă textul face referire la acţiunile acestuia faţa de terţe persoane. În general, acţiunile 
specifice gestiunii de afaceri au un caracter patrimonial însă, putem întâlni şi cazuri în care acest caracter 
poate fi unul  nepatrimonial (de exemplu, gerantul în mod voluntar îl salvează pe gerat dintr-un accident 
rutier şi suferă la rându-i anumite răni, etc.). De aceea, în rândurile următoare, vom releva condiţiile cele mai 
importante pe care trebuie să le respecte actele încheiate de gerant, iar pentru o mai bună înțelegere a 
noțiunii trebuie să distingem între: actele încheiate de gerant faţă de gerat (a) şi actele încheiate de gerant 
faţă de terţe persoane (b). 

a. Actele încheiate de gerant faţă de gerat. Analiza condiţiilor şi formelor anumitor acte efectuate de 
gerant faţă de gerat, suscită o dezbatere foarte amplă însă, vom încerca să sintetizăm acest subiect pentru a 
oferi în mod precis, răspunsuri privind mecanismul gestiunii de afaceri. Indiferent de tipul de act efectuat de 
către gerant, acesta trebuie făcut cu respectarea cumulată a caracterelor esenţiale de a fi voluntar, oportun, 
necesar și util geratului. 

Actul este voluntar atunci când nu este ţinut de o obligaţie, şi este apreciat oportun la momentul 
săvârşirii lui şi nu la cel al rezultatului (de exemplu, un imobil vecin în pericol de demolare, suportă lucrări 
de edificare din partea gerantului, însă, după o perioadă se distruge din cauza unui incendiu). De asemenea, 
actele încheiate de gerant pot fi necesare sau utile, iar alineatul (1) al art. 1.337 NCC, stabileşte o obligaţie în 
sarcina geratului de a le restitui gerantului, chiar dacă rezultatul gestiunii nu a fost atins [3]. 

De aceea, ţinând cont şi de definiţia dată gestiunii de afaceri trebuie să reţinem faptul că actele 
efectuate de către gerant pot fi următoarele: materiale, juridice, de administrare sau chiar de dispoziţie.     

- Actele materiale încheiate de gerant, pot fi diverse şi se înfăţişează prin diferite acţiuni, cum ar fi: 
repararea unei conducte; repararea zidului unui imobil vecin aflat în pericol de demolare; descărcarea unor 
mărfuri; efectuarea unor lucrări; etc.; 
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- Actele juridice încheiate de către gerant pot fi mai rare însă, au o importanţă aparte. Printre aceste 
acte am putea aminti: încheierea unui contract cu un antreprenor care se obligă să repare un imobil al 
geratului; plata unor datorii; chemarea unui medic veterinar şi plata acestuia pentru îngrijirea unor animale 
care aparţin geratului; etc; 

- Actele de administrare încheiate de către gerant, sunt acte juridice utile prin care se urmăreşte 
punerea în valoare a unor bunuri ce aparţin geratului, la adevărata lor valoare şi potrivit naturii sau destinaţiei 
lor obişnuite. Astfel de acte pot viza: încasarea fructelor; închirierea sau arendarea bunurilor, etc; 

- Actele de dispoziție pe care le poate încheia gerantul sunt foarte rare deoarece este inadmisibil ca 
acesta să încheie acte juridice în contul unei persoane fără ca aceasta să fie reprezentată. În practică aceste 
acte sunt destul de izolate, iar anumite opinii doctrinare, prin excepţie, le asimilează actelor de conservare şi 
administrare. De aceea, singura situaţie în care gerantul ar putea efectua astfel de acte ar fi, vânzarea unor 
produse alimentare perisabile; 

b. Actele încheiate de gerant faţă de terţe persoane. În privinţa actelor încheiate de către gerant, faţă 
de terţele persoane, art. 1.336 NCC scoate în evidenţă două situaţii: cazul în care gerantul acţionează în 
nume propriu şi respectiv, situaţia în care acesta acţionează în numele geratului. Din această perspectivă, 
alineatul (1) al normei amintite stabileşte faptul că gerantul care acţionează în nume propriu este obligat faţă 
de terţii cu care a contractat şi recunoaşte dreptul acestora din urmă de a promova oricând o acţiune în regres 
împotriva geratului. Or, din această dispoziţie rezultă cu destulă claritate faptul că obligaţia gerantului 
menţionată în acel act, nu s-ar putea naşte valabil decât dacă ar avea capacitatea civilă recunoscută de lege. 
Textul citat nu face referire la tipul de acte pe care acesta le poate încheia acesta însâ, în opinia noastră, actele 
în discuţie sunt cele care ar conţine o obligaţie în sarcina gerantului. 

De asemenea, în continuare, alin. (2) al articolului supus discuţiei relevă cazul în care gerantul 
acţionează în numele geratului. În această situaţie, primul nu este obligat faţă de terţele persoane cu care a 
încheiat contractul, decât dacă cel de-al doilea nu este obligat faţă de aceştia. După cum se poate remarca, 
teza finala a alineatului anterior ilustrează faptul că, actele încheiate de către gerant direct în numele 
geratului, vor crea în mod direct o obligaţie în sarcina celui din urmă şi un drept în favoarea terţilor, cu 
condiţia ca gestiunea sa fie necesară sau utilă, ori a fost ratificată.       
 

3. Efectele gesiunii de afaceri  
 

Efectele, sau consecinţele juridice al gestiunii de afaceri prezintă la rândul lor un interes deosebit. 
Acestea pot fi privite în primul rând din punctul de vedere al obligaţiilor consacrate gerantului (A), 

apoi din cele specifice geratului (B), dar şi din perspectiva ratificării gestiunii de afaceri de către gerat (C).   
 
A. Obligaţiile gerantului. În privinţa obligaţiilor gerantului, acestea sunt născute în conţinutul mai 

multor articole ale Codului civil, motiv pentru care, putem reţine: 
a. obligaţia de înştiinţare. Această obligaţie rezultă din dispoziţiile art. 1.331 NCC, în sensul că 

gerantul va trebui să-l înştiinţeze pe gerat despre gestiunea începuta de îndată ce acest lucru este posibil. 
Însă, cum gestiunea de afaceri reprezintă din punctul nostru de vedere o situaţie excepţională, gerantul va 
trece la înştiinţarea geratului într-un termen rezonabil de la momentul în care a început gestiunea afacerilor 
geratului respectiv. Dacă această obligaţie nu va fi îndeplinită de către gerant, va duce la inexistenţa ori după 
caz la diminuarea obligaţiei de indemnizare ce-i va reveni geratului; 

b. obligaţia de continuare a gestiunii. Potrivit dispoziţiilor art. 1.332 NCC, gerantul este obligat 
să continue gestiunea începută până când o poate abandona fara riscul vreunei pieiri ori până când geratul, 
personal sau prin reprezentant, ori, dupa caz, moştenitorii acestuia, legali sau testamentari vor fi in măsura să 
o preia. De asemenea, în cazul în care în timpul derulării gestiunii gerantul decedează, moştenitorii legali sau 
testamentari ai acestuia care cunosc gestiunea vor fi obligaţi să continue afacerile începute de către acesta, în 
aceleaşi condiţii ca şi gerantul (art. 1.333 NCC); 

c. obligaţia de diligenţă. Şi această obligaţie a gerantului are o sursă legală în conţinutul art. 
1.334 NCC.  Primul alineat al acestui text, scoate în evidenţă faptul că din momentul începerii gestiunii, 
gerantul va fi obligat să se îngrijească de interesele geratului cu diligenţa unui proprietar pentru bunurile sale. 
Î acest sens, obligaţia de diligenţă a gerantului produce aceleaşi efecte juridice cu obligaţia de diligenţă a unui 
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debitor în executarea obligaţiilor, în sensul art. 1.480 alin.(1) NCC. În acest sens, gerantul va raspunde pentru 
orice prejudiciu cauzat geratului, cu excepţia menţionată de alineatul (2) al normei amintite, atunci când 
gestiunea a urmărit să îl apere pe gerat de o pagubă iminentă. Doar în acestă situaţie, gerantul răspunde doar 
pentru prejudiciile cauzate cu intenţie sau din culpă gravă, faptele sale urmând a fi ulterior detrminate cu 
respectarea prevederilor art. 16, care reglementează vinovăţia unei persoane în noile dispoziţii civile;   

d. obligaţia de a da socoteala şi să-i remită geratului toate bunurile obţinute cu ocazia 
gestiunii. Aceste obligaţii prevăzute de art. 1.335 din NCC, ilustrează apropieri evidente între gestiunea de 
afaceri şi instituţia mandatului. Dacă articolul amintit stabileşte în sarcina gerantului, obligaţia ca acesta, la 
încetarea gestiunii să dea socoteală geratului şi să-i remită acestuia toate bunurile obţinute cu ocazia gestiunii, 
în cazul mandatului, art. 2.019 din NCC reglementează obligaţii asemănătoare în sarcina mandatarului. 
Potrivit acestui text legal, mandatarul este obligat să dea socoteala mandantului despre gestiunea mandatului 
şi să-i remită acestuia toate bunurile obţinute pe perioada executării mandatului; 

e. obligaţia de a opri gestiunea în caz de împotrivire a geratului. Această obligaţie are o 
incidenţa limitată în cazul gestiunii de afaceri şi intervine doar în cazul împotrivirii geratului, ca gerantul să 
continue o gestiune de afaceri începuta. Chiar dacă art. 1.332 din NCC scoate în evidenţă obligaţia gerantului 
de a continua o gestiune începută, până la momentul în care o poate abandona fara riscul unei pierderi ori 
până când geratul personal sau prin reprezentant ori moştenitorii acestuia vor fi în măsură să o preia, 
prevederile art. 1.338 NCC reglementează şi cazul în care geratul, în calitate de beneficiar al gestiunii, 
cunoaşte despre existenţa acestei gestiuni şi se împotriveşte la continuarea derulării acestei activităţi. În acest 
sens, alineatul (2) al art. 1.338 din NCC consacră sancţiunea atragerii răspunderii civile delictuale, cu 
aplicarea art. 1.349 şi urm. din NCC, în situaţia în care gerantul va ignora împotrivirea geratului de a 
continua o gestiune.      

 
B. Obligaţiile geratului. Chiar dacă gestiunea de afaceri ilustrează acţiuni exercitate de gerant şi în 

mod natural de aici se pot naşte o serie de obligaţii în sarcina acestuia, legiuitorul a considerat util să 
reglementeze anumite obligaţii şi în sarcina geratului atunci când condiţiile gestiunii au fost întrunite şi chiar 
dacă rezultatul acesteia nu a fost atins. Obligaţiile geratului sunt reglementate de dispozitiile art. 1.337 din 
NCC şi pot fi următoarele: 

a. Obligaţia de rambursare a cheltuielilor necesare şi a celor utile [4]. În temeiul alineatului 
(1) al art. 1.337 din NCC, geratul are obligaţia să ramburseze gerantului cheltuielile necesare, precum şi, în 
limita sporului de valoare, cheltuielile utile cu dobânzile aferente din ziua în care au fost angajate. Dupa cum 
ştim, cheltuielile necesare sunt acele cheltuieli efectuate pentru conservarea afacerii geratului. Aceste 
cheltuieli se vor restitui în mod integral gerantului, indiferent de modul de derulare a gestiunii deoarece, fără 
aceste cheltuieli, afacerea geratului ar fi suportat consecinte deosebite (de exemplu, repararea de urgenţă a 
unei conducte de gaze din curtea vecină, proprietatea geratului şi care putea cauza o deflagraţie). Cheltuielile 
utile reprezintă sumele de bani avansate de către gerant, pentru punerea în valoare a bunurilor care fac 
obiectul gestiunii şi pentru ameliorarea stării materiale a lor, cheltuieli care deşi nu sunt necesare, în anumite 
situaţii pot conduce la sporirea valorii acelor bunuri. De aceea, ele trebuie efectuate în limita sporului de 
valoare, iar dacă această limită a fost depasită, geratul va fi obligat să-i restituie gerantului, nu numai această 
diferenţa de valoare, ci şi dobânzile aferente din ziua în care acele cheltuieli au fost  efectuate. De exemplu, 
gerantul a efectuat reparaţia acoperişului unei case a geratului aflat într-o stare proastă, deşi acest lucru nu era 
necesar. Dacă prin aceasta a fost adus un spor de valoare bunului, gerantul va avea drept la restituirea 
diferenţei de valoare, iar dacă aceste reparaţii au fost efectuate cu materiale foarte scumpe, pot fi considerate 
cheltuieli voluptoase (de înfrumusețare), astfel încât, gerantul nu va avea dreptul la restituirea lor. Însă, dacă 
geratul nu va restitui gerantului sumele considerate spor de valoare, ca urmare a cheltuielilor utile efectuate, 
împreună cu dobânzile aferente, atunci acesta din urmă, va avea la îndemână posibilitatea unei acţiuni în 
pretenţii contra geratului; 

b. Obligaţia de plată a despăgubirilor pentru prejudiciul suferit de gerant. Teza finală a 
aliniatului (1) din art. 1.337 din NCC, scoate în evidenţă obligaţia geratului de a-l despăgubi pe gerant, pentru 
prejudiciile suferite de acesta fără culpa sa, din cauza gestiunii derulate. Această situaţie s-ar putea naşte 
atunci când gerantul efectuează cheltuielile necesare reparării conductei de gaze din curtea vecinului sau şi 
neintenţionat îsi produce anumite prejudicii propriilor bunuri; 
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c. Obligaţia de executare a obligaţiilor născute din actele necesare şi utile încheiate de 
gerant. Pentru a fi mai edificatori în prezentarea acestei obligaţii, trebuie să reţinem faptul că, geratul va fi 
ţinut să plăteasca firma care va repara conducta de gaze din curtea sa, ca o consecinţă a obligaţiei sale faţă de 
terţi, asa cum reiese şi din dispoziţiile art. 1.336 din NCC. În acest sens, legiuitorul a considerat necesar să 
prevadă expresis verbis în conţinutul alineatului (2) din art. 1.337 NCC, obligaţia geratului de a executa şi 
obligaţiile născute din actele necesare şi utile, care au fost încheiate de gerant în numele ori in beneficiul său. 
Singura situaţie excepţională în care geratul nu-şi va îndeplini această obligaţie, va fi doar cazul în care se 
împotriveşte la începerea sau continuarea gestiunii în sensul art. 1.338 din NCC. În rest, îndeplinirea 
obligaţiei geratului va avea valoarea ratificării gestiunii de către acesta. 

 
C. Ratificarea gestiunii de către gerat. Un efect deosebit de important al gestiunii de afaceri îl 

constituie ratificarea gestiunii de către gerat. Posibilitatea ratificarii actelor juridice ale gestiunii de către 
acesta, în sensul art. 1.339 NCC, apropie instituţia gestiunii de afaceri şi mai mult, de cea a mandatului. Acest 
lucru rezultă din interpretarea tezei finale a textului amintit, în sensul că prin ratificarea actelor juridice ale 
unei gestiuni, se produc efectele unui mandat [5]. Însă, este bine de ştiut faptul că aceste efecte 
retroactivează, deoarece sunt recunoscute de la momentul începerii gestiunii. Or, prin ratificarea gestiunii, 
opiniem să credem că legiuitorul a urmărit în primul rând constituirea unei opozabilităţi în beneficiul 
geratului asupra tuturor actelor ce pot privi gestiunea respectivă şi în subsidiar recunoaşterea acestor efecte. 
Argumentul esenţial ar fi ca prin intermediul ratificării, i se aduc la cunoştiinţa geratului toate actele încheiate 
în numele ori în beneficiul său, iar dacă aceste acte sau cheltuielile nu i-au produs un avantaj, gestiunea poate 
fi inoportună, în sensul dispoziţiilor art. 1.339 din NCC. 
 

Concluzii 
 

Scopul acestui studiu este reprezentat de scoaterea în evidenţă a unor aspecte teoretice incidente 
instituţiei, dar şi rolul acesteia pentru practica judiciară. Dacă am scos în evidenţă elementele 
corespunzătoare pentru o mai bună înţelegere a acesteia, rămane de vazut, însa, mai importantă va fi 
percepţia practicii asupra instituţiei.  
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