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Rezumat: Regimul juridic al contractelor în noul Cod civil, se bucură de o reglementare mult mai 
judicioasă faţă de reglementarea anterioară, şi aceasta, datorită importanţei acestor acte juridice pentru viaţa 
socială. Această importanţă actuală, este dată de faptul că societatea se afla într-o continuă evoluţie iar, interesul 
individual, dar şi cel colectiv, avea nevoie de o protecţie mult mai mare. Am amintit despre interesul individual şi 
respectiv cel colectiv, deoarece, de cele mai multe ori, contractele le ilustrează sub diferite forme.  
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Consideraţii preliminare 
 
După cum se poate observa, noul Cod civil a adus importante clarificări în privinţa contractelor, 

în primul rând în ceea ce priveşte clasificarea lor [1]. De asemenea, comparativ cu vechile dispoziţii şi în 
privinţa încheierii contractelor, legiuitorul civil a considerat deosebit de util să aloce, cu generozitate, mai 
multe texte [2]. Acest lucru se datorează faptului că încheierea contractului, reprezintă faza cea mai 
importantă în stabilirea raportului obligaţional, fază în care are loc îndeplinirea acordului de voinţă al 
părţilor asupra clauzelor stipulate în conţinutul acelui contract.  

Pentru ca acest acord de voinţă să fie realizat, părţile trebuie să aibe capacitatea necesară, dar în 
egală măsură trebuie să respecte şi principiul bunei-credinţe în negocieri. Iniţierea negocierilor sau 
întreruperea acestora, contrar bunei-credinţe, se va sancţiona prin obligarea părţii culpabile la plata de 
daune-interese. În egală măsură, părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea şi să nu folosească în 
interes propriu informaţiile confidenţiale, despre care au aflat în timpul negocierilor, chiar dacă acestea nu 
au avut ca rezultat încheierea contractului respectiv.  

De asemenea, pentru încheierea valabilă a unui contract, art. 1.179 NCC enumeră patru condiţii 
esenţiale, şi anume: a. capacitatea părţilor de a contracta; b. consimţământul părţilor; c. un obiect 
determinat şi licit; d. o cauză licită şi morală. 

 
În mod excepţional, atunci când legea pretinde, şi sub sancţiunea ei, ca un contract să fie întocmit 

cu respectarea unor condiţii de formă (contractele solemne), se adaugă încă o condiţie esenţială: forma. 
 
Alături de aceste condiţii esenţiale pentru validitatea unui contract, vom identifica şi o serie de 

dispoziţii civile care privesc câteva dintre condiţiile relative, cerute pentru încheierea valabilă a 
contractului, şi anume: momentul şi locul încheierii contractului; oferta de a contracta; acceptarea 
încheierii contractului; forma şi conţinutul contractului. Totodată, este foarte util să reţinem că sediul 
materiei corespunzătoare încheierii contractelor, se regăseşte în dispoziţiile art. 1.178-1.245 NCC.  
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Dupa cum vom observa, în cazul în care aceste condiţii specifice validării contractelor, indiferent 
că ele sunt esenţiale ori relative, dacă nu vor fi respectate, vor atrage nulitatea contractului respectiv.  

 
1. Momentul şi locul încheierii contractului 
 
Momentul şi locul încheierii contractului reprezintă două condiţii relative de încheiere a 

contractului, reglementate de dispoziţiile art. 1.186 NCC. Acest text, distinge incidenţa acestor două 
condiţii astfel: 

a. prin acceptarea expresă a ofertei de către destinatarul acesteia, caz în care contractul se încheie 
la momentul la care acceptarea ajunge la ofertant. În acest caz, contractul se formează chiar dacă 
ofertantul, din motive care nu îi sunt imputabile, nu a luat cunoştinţă că acceptarea a ajuns la el; 

b. prin acceptarea tacită a ofertei de către destinatarul acesteia, caz în care contractul se încheie la 
momentul la care destinatarul ofertei săvârşeşte un act sau fapt– potrivit practicilor stabilite între părţi, 
uzanţelor sau naturii afacerii, care nu lasă nicio îndoială asupra manifestării sale de voinţă de a accepta 
oferta. 

De asemenea, prevederile art. 106 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, stabilesc că dispoziţiile art. 1.186 alin. (1) şi ale art. 1.193 alin. (2) din 
NCC, nu sunt aplicabile contractelor în cazul în care oferta de a contracta a fost expediată înainte de 
intrarea în vigoare a Codul civil. 

 
Momentul încheierii contractului prezintă o importanţă deosebită, cu privire la existenţa 

capacităţii părţilor, la transmiterea drepturilor asupra unui bun, la termenul de prescripţie extinctivă şi, 
mai ales, în funcţie de acest moment se stabileşte legea aplicabilă raportului juridic. Totodată, aşa cum am 
prezentat mai sus, momentul încheierii contractului este acela în care acceptarea se întâlneşte cu oferta, 
acest moment este influenţat şi de locul de situare al ofertantului şi acceptantului. De aceea, în cazul 
contractelor încheiate la distanţă, întotdeauna va trebui verificat momentul şi locul în care acceptarea s-a 
întâlnit cu oferta. 

 
2. Oferta de a contracta 
 
În NCC, oferta de a contracta se găseşte într-o corelaţie naturală cu consimţământul părţilor unui 

contract. Potrivit dispoziţiilor art. 1.188 alin.(2) din NCC: “O propunere constituie ofertă de a contracta 
dacă aceasta conţine suficiente elemente pentru formarea contractului şi exprimă intenţia ofertantului de 
a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar”. Articolul indicat, mai prevede în conţinutul 
alineatului următor faptul că oferta poate proveni de la persoana care are iniţiativa încheierii 
contractului, care îi determină conţinutul sau, după caz, care propune ultimul element esenţial al 
contractului. Dispoziţiile referitoare la consimţământ, ca element esenţial pentru formarea contractului, 
aplicabile inclusiv contractului de societate, cuprinse în art. 1182‐1203 NCC, se aplică în mod 
corespunzător şi atunci când împrejurările în care se încheie contractul nu permit identificarea ofertei şi a 
acceptării. 

Potrivit art. 1.189 NCC, propunerea adresată unor persoane nedeterminate, chiar şi în ipoteza în 
care ar fi precisă, nu are valoarea juridică a unei oferte, ci doar, în funcţie de împrejurările concrete, are 
valoarea unei solicitări de ofertă sau intenţie de negociere.  

 În mod excepţional totuşi, acelaşi text, în alineatul (2), stabileşte faptul că propunerea adresată 
unor persoane nedeterminate valorează ofertă, dacă această concluzie rezultă din lege, uzanţe sau reiese, 
în mod cert, din anumite împrejurări concrete. 

Din analogia dispoziţiilor legale în vigoare, putem afirma că există două tipuri de oferte: 
a. oferta cu termen. Prevederile art. 1.191 alin.(1) NCC prevăd că oferta cu termen este 

irevocabilă. Acest caracter poate fi atribuit ofertei şi atunci când el rezultă din „acordul părţilor, al 
practicilor statornicite între acestea, al negocierilor, al conţinutului ofertei ori al uzanţelor”. Putem 
observa cu destulă usurinţă particularităţi specifice dreptului comercial şi al afacerilor transpuse în 
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normele de drept civil, şi anume, oferirea de valoare juridică a „practicilor statornicite” între părţile 
contractului; 

b. oferta fără termen. Acest tip de ofertă se poate subdivide la rândul său în: oferta fără termen 
adresată unei persoane absente (art. 1.193) şi în oferta fără termen adresată unei persoane prezente (art. 
1.194 NCC): 

- oferta fără termen adresată unei persoane absente, reglementată de art. 1.193 NCC, trebuie 
menţinut un termen rezonabil, în funcţie de împrejurări, pentru a permite destinatarului să o primească, să 
o analizeze şi să expedieze acceptarea; 

- oferta fără termen adresată unei persoane prezente, potrivit art. 1.194 NCC, nu produce 
efecte dacă nu este acceptată de îndată. Aceste reguli se aplică şi ofertei transmise prin telefon, fax, e-mail 
sau alte mijloace moderne de comunicare la distanţă. 

 
Oferta este considerată lovită de caducitate, atunci când ea nu ajunge la ofertant în termenul 

stabilit, sau atunci când destinatarul o refuză. Pentru situaţia în care ofertantul decedează sau devine 
incapabil, caducitatea ofertei irevocabile, va interveni doar dacă acest lucru este impus de natura afacerii 
sau de împrejurări [art. 1.195 alin.(2) NCC]. 

De asemenea, putem afirma că oferta de a contracta poate fi retrasă sau revocată.  
Oferta este considerată retrasă, atunci când potrivit art. 1.199 NCC, ajunge la destinatar anterior 

ori concomitent cu oferta sau, dupa caz, cu acceptarea.   
Oferta este considerată revocată, din momentul în care ajunge la destinatar, chiar dacă acesta nu 

ia cunoştinţă din motive care nu îi sunt imputabile [art. 1.200 alin.(1) NCC].  
 
Un alt caz în care oferta poate deveni irevocabilă, îl reprezintă instituţia pactului de opţiune. În 

sensul art. 1.278 NCC.  
În cazul pactului de opţiune (de preferinţă), una din părţi se angajează să încheie în mod actual şi 

anticipat contractul, şi îşi manifestă consimţământul, astfel încât, la data la care şi beneficiarul va opta 
pentru încheierea acestuia, odată cu manifestarea propriei voinţe realizându-se ipso jure acordul de 
voinţă, contractul fiind considerat încheiat [3]. 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.  

În ceea ce priveşte natura juridică stabilită de către legiuitor ca fiind cea a unei “oferte”, putem 
avea unele reţineri, aceasta deoarece, oferta clasică, reprezintă o propunere de a contracta, prin care 
ofertantul stabileşte elementele ce pot fi luate în considerare pentru încheierea contractului respectiv, ori, 
în cazul pactului de opţiune, aceste elemente sunt prestabilite de către părţile ce încheie “pactul” şi nu 
doar de către una dintre ele care ar putea fi “ofertant”.  

În considerarea dispoziţiilor legale, pactul de opţiune ar avea o natură juridică complexă în cadrul 
căruia am putea identifica atât oferta de a contracta, cât şi o convenţie în beneficiul celeilalte părţi, care, 
în opinia noastră, ar putea deveni creditorul celeilalte( având recunoscut un drept de opţiune asupra 
încheierii contractului). Conţinutul pactului de opţiune, trebuie să fie similar cu cel al contractului care 
urmează să fie încheiat şi să conţină toate elementele, astfel încât, contractul să fie încheiat prin simpla 
acceptare a beneficiarului opţiunii. 

De aceea, pactul de opţiune ar putea deveni un instrument juridic deosebit de util într-o faza 
precontractuală, unde chiar în cazul în care părţile nu au convenit un termen de acceptare, legiuitorul s-a 
îngrijit şi de acest aspect, statuând că acest element poate fi stabilit de către instanţa de judecată, prin 
ordonanţa preşedinţială, în condiţiile alineatului (2) art. 1.278 NCC. Opiniem să credem că acest termen 
poate fi stabilit de către instanţa de judecată şi cu  respectarea art. 1.415 NCC (stabilirea judiciară a 
termenului). 

 
Chiar dacă nu are alocată o definiţie legală, promisiunea de a contracta reprezintă tot o convenţie 

prin care părţile se angajează reciproc ori numai unele din ele, să încheie în viitor un contract. Sediul 
materiei îl putem identifica în conţinutul art. 1.279 NCC. În cazul în care obligaţia de a încheia (de a face) 
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este asumată numai de una din părţile contractante, vom fi în prezenţa unei promisiuni unilaterale de a 
contracta iar, dacă părţile, se obligă deopotrivă să încheie acel contract, vom fi în cazul unei promisiuni 
bilaterale(sinalagmatice) de a contracta.   

Raportându-ne la textul art. 1.279 NCC, o promisiune, naşte în sarcina promitentului obligaţia de 
a încheia în viitor un contract, astfel încat, în cazul în care, beneficiarul promisiunii se va hotărî sa încheie 
contractul, promitentul va fi ţinut să-şi manifeste consimţământul la încheierea contractului subsecvent. 
Ca şi în cazul pactului de opţiune, conţinutul unei promisiuni, trebuie să cuprindă toate clauzele 
contractului promis, iar în lipsa lor, părţile nu ar putea executa promisiunea.  

În caz de neexecutare a promisiunii, beneficiarul va avea drept la daune-interese în sensul art. 
1.530 NCC. De asemenea, obligaţia promitentului va fi susceptibilă de executare silită (indirectă), caz în 
care, instanţa, la cererea părţii care şi-a îndeplinit propriile obligaţii, poate suplinind consimţământul 
celeilalte parti şi va pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract. Din acest motiv, putem califica 
promisiunea ca având natura unui antecontract, care ar sta la baza încheierii viitoare a oricărui tip de 
contract, chair şi a unuia real, dacă legea nu ar interzice. 

 
3. Acceptarea încheierii contractului 
 
Ca şi oferta de a contracta, acceptarea încheierii contractului se află în strânsă legătură cu 

consimţământul destinatarului deoarece, constă în manifestarea voinţei acestuia  de a încheia contractul 
propus de către titularul ofertei. Potrivit art. 1.196 NCC, acceptarea ofertei poate fi realizată prin orice act 
sau fapt al destinatarului, din care rezultă în mod neîndoielnic, acordul său cu privire la oferta propusă şi 
transmisă. Prevederile art. 1.186 NCC cu privire la momentul şi locul încheierii contractului vor fi 
aplicabile în mod corespunzator. 

În primul rând trebuie să precizăm faptul că, în principiu, tăcerea nu are valoare de acceptare. 
Acest lucru se întâmplă doar în cazurile determinate ope legis, sau când rezultă din acordul părţilor ori din 
uzanţe sau practicile stabilite de părţi. 

De asemenea, dispoziţiile art. 1.197 alin.(1) NCC, stabilesc faptul ca răspunsul destinatarului 
ofertei nu poate fi considerat acceptare atunci când: 

- cuprinde modificări sau completări care nu corespund ofertei primate; 
- nu respectă forma cerută de ofertant; 
- ajunge la ofertant după ce oferta a devenit caducă.  
Alineatul (2) al textului amintit statuează că în cazul în care oferta conţine modificări sau 

completări, va trebui apreciată ca fiind o contraofertă din partea destinatarului. 
 
Acceptarea tardivă sau parvenită cu întarziere, potrivit alineatului (1) al art. 1.198 NCC, produce 

efecte numai dacă cel care a făcut oferta îl înştiinţează de îndată pe acceptant despre încheierea 
contractului. Dacă acceptarea a fost făcută în termen, însă a ajuns la ofertant după expirarea termenului, 
din motive care nu ţin de culpa acceptantului, ea va produce efecte dacă ofertantul nu îl înştiinţează 
despre aceasta de îndată, potrivit celor statuate de alineatul (2) al normei substanţiale amintite. 

 
Comunicarea acceptării trebuie făcută prin mijloace adecvate de comunicare, asemănătoare cu 

cele prin care a fost transmisă oferta, dacă din lege, acordul părţilor sau din practicile statornicite între 
părţi nu rezultă contrariul [art. 1.200 alin.(2) NCC]. 

Acceptarea, ca şi oferta de a contracta, pot fi retrase, dacă retragerea ajunge la destinatar anterior 
sau concomitent cu oferta, sau după caz, cu acceptarea. Atât oferta, cât şi acceptarea şi revocarea acestora, 
produc efecte numai din momentul în care ajung la destinatar, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ele din 
motive care nu îi sunt imputabile. 

Acceptarea în reglementarea NCC, nu are o natură juridică aparte, fiind tratată ca un act juridic 
unilateral supus comunicării în sensul dispoziţiilor art. 1.326.  

Contractul va fi considerat încheiat în momentul în care acceptarea a ajuns la ofertant, chiar dacă 
acesta nu ia cunoştinţă de ea din motive care nu îi sunt imputabile. De asemenea, asa cum am amintit la 
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momentul și locul încheierii contractului, contractul se consideră încheiat şi atunci când destinatarul 
ofertei săvârşeşte un act sau un fapt concludent, fără a‐l înştiinţa pe ofertant, dacă, în temeiul practicilor 
dintre părţi, al naturii afacerii, acceptarea se poate face în acest mod (art. 1.186 NCC). 

 
4. Forma şi conţinutul contractului 
 
În art. 1178 N.C. Civ este enunţat principiul libertăţii formei, în sensul că încheierea contractului 

se realizează prin simplul acord de vointă al părţilor, capabile de a contracta, dacă legea nu impune o 
anumită formalitate. De asemenea, chiar dacă noi, în conţinutul acestei părţi a studiului nostru, tratăm 
forma contractului ca o condiţie relativă pentru încheierea valabilă a unui contract, în esenţă, această 
condiţie poate fi una esenţialp potrivit alin. (2) al art.1.179 NCC, care stabileşte faptul că: ”În măsura în 
care legea prevede o anumită formă a contractului, aceasta trebuie respectată, sub sancţiunea prevăzută 
de dispoziţiile legale aplicabile”.  

În egală măsură, cu privire la conţinutul contractului, vom observa că în spiritul dispoziţiilor art. 
1.272 NCC, contractul valabil încheiat, obligă nu numai la ceea ce este în mod expres prevăzut, dar şi la 
toate urmările pe care practicile stabilite între părţi, uzanţele, legea sau echitatea le dau contractului, în 
funcţie de natura acestuia. Totodată, clauzele obişnuite într-un contract se vor subîntelege, chiar dacă nu 
sunt stipulate în conţinutul acestuia în mod expres. 

Întorcându-ne la noţiunea de formă a contractului, potrivit art. 1.240 NCC, voinţa de a contracta 
poate fi exprimată verbal sau în scris. De aceea, voinţa poate fi exprimată şi printr-un comportament care, 
potrivit legii, convenţiei părţilor, practicilor stabilite între acestea sau uzanţelor, nu lasă nicio îndoială 
asupra intenţiei de a produce efectele juridice corespunzătoare încheierii unui contract [4]. Ca atare, 
potrivit legislaţiei civile actuale, manifestarea de voinţă a părţilor produce  efecte juridice fără alte 
formalităţi speciale. De aceea, putem aminti doar câteva contracte în care simplul consens al părţilor 
poate produce efecte juridice: contractul de locaţiune, se consideră încheiat  deîndată ce părţile au 
convenit asupra bunului şi preţului (art. 1781) NCC; contractul de mandat poate fi încheiat în formă 
scrisă, autentică ori sub semnatură privată, sau verbală (art. 2013NCC) etc. 

Pentru a da mai multă acurateţe demersului nostru referitor la forma contractului,am considerat 
deosebit de util să prezentăm diferitele forme cerute unor contracte pentru ca acestea să producă efectele 
juridice scontate. De aceea, vom releva câteva puncte de vedere referitoare la cele trei tipuri de forme 
incidente diferitelor tipuri de contracte. Chiar dacă aceste forme sunt analizate şi cu ocazia prezentării 
actului juridic, considerăm că este util să transpunem incidenţa lor în cazul contractelor, ca acte bi sau 
multilaterale, dar şi pentru modul destul de judicios prin care sunt reglementate de noile dispoziţii civile. 
Astfel, vom discuta despre, forma ad validitatem (ad solemnitatem), forma  ad probationem şi forma 
cerută pentru opozabilitate pentru terţi. 

 
a. Forma cerută ad validitatem (ad solemnitatem). Forma cerută pentru validitatea actului juridic 

este acea condiţie esenţială, care presupune îndeplinirea unor formalităţi prevăzute de lege, în absenţa 
cărora actul nu ar putea lua naştere în mod valabil. 

NCC prevede anumite situaţii în care forma scrisă este o condiţie de validitate, caz în care 
inclusiv înscrisul sub semnatură privată este suficient pentru satisfacerea cerinţei legale, însă în anumite 
cazuri este cerută forma înscrisului autentic. 

În cazul contractului, NCC prevede în dispoziţiile art. 1242 alin.(2) că: ”Dacă părţile s-au învoit 
ca un contract să fie încheiat într-o anumită formă, pe care legea nu o cere, contractul se socoteşte 
valabil chiar dacă forma nu a fost respectată”. Însă, acest text contravine dispoziţiilor art. 1.244 NCC, 
care scoate în evidenţă faptul că: ”trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii 
absolute, convenţiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează să fie înscrise în cartea 
funciară”. Din conţinutul acestei dispoziţii, rezultă cu uşurinţă faptul că nerespectarea formei cerute ad 
validitatem, ca regulă esențială pentru validitatea unui contract de vânzare-cumpărare asupra unui imobil 
de exemplu, se sancţionează cu nulitatea absolută. 
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b. Forma ad probationem. Reprezintă acea condiţie impusă de lege sau de părţi, care constă în 
întocmirea unui înscris cu scopul de a proba actul juridic civil valabil încheiat. 

Conform art. 1.241 NCC, înscrisul care constată încheierea contractului poate fi sub semnatură 
privată sau autentic, având forţă probantă prevazută de lege (respectiv, de element constitutiv al 
contractului sau doar aceea de valoare probatorie). Această condiţie este instituită, de pildă, în cazul 
contractului de tranzacţie sau al contractului de depozit voluntar. Nerespectarea formei cerute ad 
probationem nu atrage nevalabilitatea actului, asa cum se întâmplă în cazul formei ad validitatem, ci 
imposibilitatea dovedirii actului cu alt mijloc de probă. Următoarele exemple de contracte încheiate cu 
respectarea formei ad probationem, pot fi edificatoare: contractul de comision [art. 2.044 alin. (2) NCC]; 
contractul de consignaţie (art. 2.055 NCC); contractul de depozit (art. 2.104 NCC); contractul de 
asigurare [art. 2.200 alin. (1) NCC] etc.; 

 
c. Forma cerută pentru opozabilitate faţă de terţi. Prin forma cerută pentru opozabilitatea faţă de 

terţi a actului juridic, se înţelege acea condiţie necesară pentru ca actul respectiv să fie opozabil şi 
persoanelor care nu au participat la încheierea lui, în scopul ocrotirii drepturilor şi intereselor lor. Aceasta 
este o cerinţă prevăzută pentru protejarea terţilor faţă de efectele prejudiciabile ale unor acte juridice. 

Poate fi asigurată prin îndeplinirea unor formalităţi de publicitate, în special prin înscrieri sau 
notari în cartea funciară pentru înstrăinările de drepturi imobiliare, sau înscrieri în Arhiva Electronică de 
Garanţii Reale Mobiliare, pentru gaj şi alte garanţii reale mobiliare. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1.244 NCC, cu referire la forma cerută pentru înscrierea în cartea 
funciară, se stabileşte necesitatea încheierii prin înscris autentic, sub sancţiunea nulităţii absolute, a 
convenţiilor care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară. 
Nerespectarea formei cerute pentru opozabilitatea faţă de terţi a actului juridic este sancţionată cu 
inopozabilitatea actului juridic, ceea ce înseamnă posibilitatea, pentru terţul interesat, de a ignora actul 
invocat de părţi împotriva sa. 

 
În ceea ce priveşte conţinutul contractului, aşa cum am mai amintit, dispoziţiile art. 1.272 NCC, 

stabilesc cadrul legal al acestuia. Determinarea conţinutului integral al contractului, adică, a drepturilor şi 
obligaţiilor principale, secundare sau accesorii, se face în absenţa unor clauze exprese, în ordinea stabilită 
de lege şi anume: practicile stabilite între părţi, uzanţele în sensul art.1 alin.(6) NCC, normele legale 
incidente prin analogie aşa cum se prevede în alineatul (2) al art. 1 NCC, precum şi dacă va fi cazul 
echitatea. 

De asemenea, potrivit alineatului (2) al normei substanţiale amintite, clauzele obişnuite ale unui 
contract se subînțeleg, chiar dacă nu sunt stipulate în mod expres. În acest sens, am putea aminti 
dispoziţiile art. 779 NCC, referitoare la conţinutul contractului de fiducie. Acest text, prevede în mod 
imperativ şi sub sancţiunea nulităţii absolute, conţinutul unui contract de fiducie.  

 
Consideraţii finale 
 
Scopul fundamental al acestui studiu, a fost să relevăm importanţa dată contractelor de noile 

reglementări civile. Teoria contractelor este una foarte complexă şi în conţinutul demersului nostru nu am 
încercat decât să prezentăm ca element de noutate, reglementări privitoare la condiţiile relative pentru 
încheierea valabilă a unui contract. După cum am putut remarca, în cazul nerespectării acestor condiţii, 
sancţiunea naturală care poate interveni, va fi nulitatea acelui contract. Apreciem însă, că noile dispoziţii 
civile acordă părţilor o libertate contractuală destul de generoasă, pentru a le da posibilitatea să 
pregătească momentul încheierii unui contract.  

De aceea, toate aceste amănunte teoretice pe care am încercat să le ilustrăm în conţinutul acestui 
studiu, fac să scoată în evidenţă formalismul moderat, spunem noi, de care se bucură etapele prevăzute de 
noile dispoziţii de drept material, cu titlu premergător încheierii unui contract. 
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