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1. Răspundere civilă delictuală a băncii pentru cauzarea unui pretins prejudiciu ca 

urmare a neacordării unui credit. Condiții necesare a fi îndeplinite 

Pentru fundamentarea răspunderii civile delictuale, fie pentru fapta proprie fie pentru 

fapta altuia (a prepusului) este necesară dovedirea existenţei tuturor condiţiilor de atragere a 

răspunderii.  



Astfel este necesar să se probeze: ca acel fapt să fie ilicit, adică partea căreia i se 

impută să nu fi avut dreptul de a-l face; ca acel fapt să fie imputabil autorului său; ca faptul 

acesta care a cauzat prejudiciul, să fie săvârşit cu intenţia de a păgubi sau chiar numai din 

imprudenţă sau neglijenţă.  

Curtea a reținut că prepusul intimatei nu a săvârşit nicio faptă culpabilă, câtă vreme 

adresa invocată de către apelanta-reclamantă nu poate reprezenta o faptă culpabilă 

cauzatoare de prejudicii, din moment ce emiterea acesteia a fost făcută doar în scopul de a 

profita apelantei-reclamante, care a obținut prelungirea termenului pentru încheierea 

contractului de finanţare cu APDRP, şi câtă vreme reprezentanta apelantei-reclamante 

cunoştea întocmai efectele limitate şi scopul emiterii acesteia. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 316/24 aprilie 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 405/08.04.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi s-a respins 

excepţia nulităţii cererii, invocată de pârâtă. 

S-a respins acţiunea formulata de reclamanta SC „D.P.” SRL în contradictoriu cu 

pârâta „G.Bank”, ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsite de capacitate procesuală 

de folosinţă.  

S-a respins ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta SC „D.P.” SRL, prin 

reprezentant legal în contradictoriu cu pârâta „G.Bank”. 

A fost obligată reclamanta să plătească pârâtei „G.Bank” suma de 28.423,13 lei cu 

titlu de cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

Reclamanta îşi fundamentează cererea atât pe răspunderea civilă contractuală, cât şi pe 

răspunderea delictuală, susţinând că prin fapta pârâtei şi a angajaţilor acesteia a suferit un 

prejudiciu egal cu suma de care ar fi beneficiat ca urmare a contractului de finanţare din 

24.04.2014.  

Potrivit acestui contract reclamanta urma să beneficieze de o finanţare nerambursabilă 

de maxim 194.313 EUR, valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de maxim 228.604 EUR. 

De asemenea, beneficiarul era obligat să depună o garanţie financiară care să acopere 

suma solicitată în avans în procent de 110% eliberată de către o instituţie financiar bancară 

sau de către FGCR IFN SA sau FNGCIMM SA IFN, garanţia financiară depunându-se odată 

cu dosarul cererii de plată a avansului.  

Reclamanta susţine faptul că banca s-a obligat să îi acorde garanţiile solicitate în 

cadrul proiectului, obligaţie care nu a mai fost onorată în termen, lucru ce a condus la 

pierderea finanţării nerambursabile.  

Instanţa a apreciat că reclamanta nu a probat faptul că banca şi-a manifestat acordul în 

sensul încheierii contractului de credit solicitat, din actele depuse de ambele părţi rezultând că 

au fost depuse documente cu privire la situaţia financiară a reclamantei, au fost evaluate 

bunuri aduse ca garanţii, aprobarea creditului urmând a fi făcută doar după analiza acestora de 

către reprezentanţii băncii.  

Astfel, chiar reclamanta a constatat după prima evaluare a bunurilor aduse ca garanţie 

că valoarea acestora era prea mică raportat la valoarea creditului solicitat, fiind de acord să 

aducă o garanţie suplimentară. 

Susţinerea reclamantei că pârâta s-a obligat la încheierea contractului prin emiterea 

adresei din 11.06.2014 este infirmată atât de conţinutul corespondenţei purtate cu 

reprezentantul băncii – cu care a discutat doar despre o adresă necesară prelungirii unui 

termen – cât şi din sesizarea depusă de reclamantă la BNR la 15.09.2014, în care arată că 

adresa i-a fost emisă exclusiv pentru prelungirea termenului.  

În ce priveşte pretinsa faptă delictuală săvârşită de pârâtă, instanţa a apreciat că 

emiterea adresei ar fi fost de natură să constituie un element care să atragă răspunderea 

delictuală, dacă reclamanta nu ar fi avut cunoştinţă că adresa avea un conţinut nereal şi că 



scopul emiterii acesteia era cel de a prelungi termenul acordat pentru depunerea garanţiilor 

financiare la contractul de finanţare.  

Astfel emiterea adresei nu constituie o faptă ilicită atât timp cât reclamanta a avut un 

comportament culpabil. 

Deşi a susţinut că nu a avut cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut 

o contribuţie proprie mai mare, reclamanta discuta la 19.06.2014 şi la 24.06.2014 cu 

reprezentantul băncii despre valoarea contribuţiei sale.  

În ce priveşte comisioanele bancare, reclamanta şi-a asumat obligaţia de plată prin 

cererea de deschidere cont curent, iar serviciile de evaluare au fost efectuate la solicitarea 

expresă a reclamantei, toate acestea reprezentând condiţii prealabile obţinerii creditului. 

Chiar dacă reprezentantul reclamantei a purtat o discuţie iniţială cu reprezentantul 

băncii în care a făcut o prezentare a situaţiei sale, arătând ce garanţii ar putea aduce precum şi 

care ar putea fi contribuţia sa proprie, doar după depunerea documentelor doveditoare şi 

analiza în concret a acestora se putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de creditul 

solicitat.  

De altfel, din corespondenţa purtată cu reprezentanţii băncii rezultă că au existat mai 

multe modificări ale condiţiilor iniţiale care au influenţat procesul de creditare.  

Având în vedere că nu a existat o aprobare nici măcar iniţială a băncii de acordare a 

creditului în condiţiile prezentate de reclamantă, că adresa din 11.06.2014 a fost emisă la 

solicitarea reclamantei care cunoştea conţinutul nereal al acesteia, că serviciile de evaluare au 

fost prestate tocmai pentru a se cunoaşte în concret valoarea bunurilor aduse ca garanţie 

(anterior reprezentanţii băncii făcând o apreciere aproximativă asupra acestor valori), că plata 

comisioanelor priveşte servicii pe care tot reclamanta şi le-a asumat, instanţa a apreciat că nu 

sunt îndeplinite în cauză nici elementele răspunderii contractuale, nici ale răspunderii 

delictuale, neaprobarea cererii de credit fiind rezultatul analizei situaţiei financiare a 

reclamantei şi determinată în special de lipsa unui aport propriu adecvat raportat la valoarea 

eligibilă a proiectului.  

Faţă de cererea de acordare a cheltuielilor de judecată, dând eficienţă dispoziţiilor art. 

452 şi urm. C.proc.civ. instanţa a admis cererea pârâtei, obligând reclamanta să plătească 

pârâtului suma de 28.423,13 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de 

avocat. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta SC „D.P.” SRL, prin 

administrator  criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie sub următoarele aspecte:  

Susține apelanta-reclamantă SC „D.P.” SRL că a solicitat obligarea pârâtelor 

„G.Bank” SA și „G.Bank” Agenţia Podu Ros la plata daunelor materiale în sumă de 194.313 

euro reprezentând daune produse prin nerespectarea clauzelor contractului de finanţare și, 

respectiv, obligarea la plata sumei de 3.638,19 lei reprezentând comisioane şi servicii bancare, 

cu acordarea cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, a precizat şi demonstrat faptul că la data 

de 19.11.2013, societatea apelantă s-a adresat societăţii pârâte - „G.Bank” prin intermediul 

agenţiei bancare cu o cerere de creditare prin care a solicitat acordarea de facilitaţi de 

creditare pentru implementarea Proiectului intitulat "Unitate modernă de producţie articole 

igienice din hârtie" - proiect în valoare de 220.000 euro. 

Anterior cererii adresate pârâtelor, astfel cum rezultă şi din sesizarea adresată către 

BNR, a avut iniţiative şi la alte unităţi bancare, chiar pe motivul "firma start-up", având în 

vedere condiţiile speciale solicitate pentru astfel de entităţi, solicitări pe care respectivele 

unități bancare i le-au respins de la început, înainte de întocmirea unui dosar de creditare, 

refuzul fiind argumentat pe ideea de neacordare a facilitaţilor de creditare pentru firme start-

up. 

Invocă apelanta că, pârâtele din prezenta cauză știau că este o firmă start-up, încă de la 

momentul depunerii cererii de creditare, și, în niciun moment nu au informat-o că nu s-ar 

putea încadra în condiţiile de aprobare a facilitaţilor de creditare pe acest motiv.  



Arată că, din contră, verbal i s-a indicat că exista aprobare pentru firmele start-up care 

îndeplinesc condiţiile solicitate, acesta fiind si motivul pentru care consultantul L.C. (care a 

scris, de altfel, si proiectul) i-a indicat „G.Bank” ca unitate bancară ce a acordat și acordă 

facilitaţi de creditare firmelor de acest tip. 

Precizează apelanta că, în etapa de constituire a dosarului de credit iniţial a depus o 

listă cu bunurile ce urmau a fi avute în vedere ca şi garanţii pentru acordarea facilitaţilor de 

creditare, acestea fiind selectate de bancă pentru a fi supuse evaluării. Din corespondența 

electronică purtată între reclamantă și pârâtă, e-mail din 27 mai 2014, rezultă că, iniţial, pârâta 

nu a reţinut toate bunurile indicate de reclamanta pentru a constitui garanţii și ca doar la 

insistenta reclamantei a fost evaluat terenul specificat în e-mail ca fiind mai valoros, toate 

acestea deoarece reclamanta dorea să se asigure că valoarea bunurilor-garanţii va fi suficientă 

şi că nu va constitui motiv pentru refuzarea aprobării facilitaţilor de creditare. 

Doar verbal a fost informată apelanta de către pârâta si reprezentantul acesteia, R.B., 

că nu pot fi evaluate toate bunurile, fiind suficiente doar cele indicate. 

Toate documentele solicitate, astfel cum rezultă si din corespondența electronică, toate 

costurile indicate au fost avansate încă din lunile noiembrie-decembrie 2013, întrucât dorea ca 

analiza dosarului de creditare sa fie finalizata cu rezultat pozitiv înainte de expirarea 

termenului impus pentru depunerea dovezii de cofinanţare.  

Astfel, in data de 20.05.2014, a achitat suma de 425 lei, la 05.06.2014 suma de 810 lei 

si la 06.05.2014 suma de 2.030 lei, reprezentând contravaloarea evaluării celor 3 imobile ce 

urmau a fi luate în garanţie de banca. 

A fost prezentat istoricul corespondenței purtate pe mail de apelantă și reprezentanții 

intimatelor. 

Contrar celor reținute de instanţa de fond, apreciază că, prin toate probele 

administrate, respectiv corespondența electronică reclamată - reprezentantul pârâtelor, R.B., 

documentele solicitate in vederea aprobării dosarului de credit, situaţie financiară, dar si 

audierile de martori, a făcut dovada faptului că paratele „G.Bank” i-au creat prezumţia 

aprobării dosarului și a obligaţiei de acordare a garanţiilor solicitate. 

Susține că, încă de la momentul depunerii cererii de creditare s-a cunoscut de către 

parate faptul ca reclamanta reprezintă o firma "start-up", iar acest lucru nu a reprezentat un 

impediment în depunerea dosarului de creditare, neexistând nicio condiţionare în acest sens; 

din partea băncii. Cu toate acestea, firma start-up este unul din motivele de respingere a 

cererii de creditare. 

Pe de altă parte pretinde că, evaluarea imobilelor care urmau să constituie garanţii a 

întâmpinat numeroase amânări și prelungiri nu din cauza reclamantei, ci din cauza paratelor, 

respectiv a lui R.B., reprezentant „G.Bank”.  

A solicitat analizarea înscrisurilor depuse la dosarul cauzei din care reiese că bunurile 

supuse evaluării au fost selectate de către bancă, fiind eliminate unele dintre ele pe motiv ca 

sunt suficiente. La insistenta reclamantei, a fost modificata lista, fiind evaluate bunuri de o 

valoare mai mare, toate acestea deoarece reclamanta dorea să se asigure că valoarea 

bunurilor-garanţii va fi suficienta si ca nu va constitui motiv pentru refuzarea aprobării 

facilitaţilor de creditare. 

Apelanta pretinde că, în permanenta i s-a transmis ideea că aprobarea creditului este o 

chestiune de timp, o formalitate după analizarea documentelor de către reprezentanţii băncii. 

Redă conținutul corespondenței purtate pe e-mail din data de 2 iulie 2014 - 

reclamanta: "va rog frumos, daţi-mi un răspuns. Pierd proiectul." - răspuns 

R.B.@”G.Bank”.ro: "va rog să îmi spuneţi pana când trebuie sa duceţi contractul de credit? "; 

pe e-mail din 24 iunie 2014 - reclamanta solicita informaţii privind stadiul dosarului de 

creditare: administratorul către R.B. -"mai mult, niciodată nu mi-ati spus ca nu as obţine acest 

credit....m-aţi incurajat sa merg mai departe....mi-aţi spus ca se poate acorda o astfel de 

finanţare "; e-mail din 4 iunie 2014 - solicitarea reclamantei către „G.Bank” pentru informaţii 

privind stadiul dosarului; "as vrea sa stiu ce şanse am sa mi se aprobe creditul si sa mă 



încadrez in termen? R.B.. „G.Bank” către reclamanta: "vom forţa aprobarea pana la sfârsitul 

acestei săptămâni astfel pana pe data de 10 sa aveţi contractul de împrumut". 

Susține apelanta că, solicitarea primită din partea paratei „G.Bank” de deschidere a 

contului curent pentru fidejusorul, SC „D.P.” SRL, era o certitudine de aprobare a creditului. 

Astfel, prin e-mailul din 25 iunie 2014 – „G.Bank” îi solicita acesteia deschiderea contului 

curent pentru fidejusor, pe SC „D.P.” SRL, creând prezumţia de aprobare a creditului, în 

condiţiile în care din corespondenta interna a băncii rezulta ca dosarul de creditare era respins 

încă din 17 iunie 2016.  

Pentru acest motiv a considerat că instanţa de fond, pentru justa lămurire a cauzei, 

trebuia să procedeze la emiterea unei adrese către „G.Bank”, pentru a comunica în ce etapă de 

analiză sau aprobare credit se solicită deschiderea contului curent/contului curent pentru 

fidejusor. 

Învederează că instanţa de fond retine in mod greşit ca "reclamanta a constatat după 

prima evaluare a bunurilor aduse ca garanţie ca valoarea acestora era prea mica raportat la 

valoarea creditului solicitat, fiind de acord să aducă o garanţie suplimentara".  

Din înscrisurile dosarului reiese contrariul. Reclamanta nu a constatat ca valoarea este 

prea mica si nici nu a fost de acord să aducă o garanţie suplimentară, bunurile supuse evaluării 

fiind selectate de către bancă, care a eliminat pe unele pe motiv că sunt suficiente.  

Arată că, la insistenta reclamantei, a fost modificată lista, fiind evaluate bunuri de o 

valoare mai mare, deoarece reclamanta dorea să se asigure ca valoarea bunurilor-garanţii va fi 

suficienta si ca nu va constitui motiv pentru refuzarea aprobării facilitaţilor de creditare. Pana 

pe data de 19.06.2014 (când oricum dosarul era respins de centrala) nu s-a purtat nicio 

discuţie privind suplimentarea garanţiilor personale si a dovedirii capacităţii de plată, astfel 

cum atestă corespondența e-mail din 19 iunie 2014.  

Nu poate fi reţinuta expresia "reclamanta a fost de acord", cat timp iniţiativa i-a 

aparţinut acesteia si nu băncii, nu a aderat la o condiţie impusa de banca.  

Tot parcursul dosarului de creditare, cu eliminarea anumitor bunuri - garanţii, cu 

solicitare repetata de documente/situaţie financiara, cu suplimentare evaluări si garanţii sunt 

tot atâtea dovezi a faptului că pârâta „G.Bank” a tergiversat nu numai analiza creditului, dar si 

aprobarea/respingerea lui trecând fără înştiinţare peste termenul limită la care putea fi depusa 

dovada cofinanţării. 

In ceea ce priveşte faptul ca reclamanta ar fi avut cunoştinţă de conţinutul nereal al 

adresei emise în data de 11.06.2014 si că aceasta ar fi fost emisă exclusiv la solicitarea 

reclamantei pentru prelungirea termenului, solicită să se constatate că realitatea faptelor diferă 

față de cele reţinute de instanţa de fond. 

Astfel, referitor la contractul de finanţare nr. C312C011213900007/ 24.04.2014. 

apelanta S.C. „D.P.” S.R.L., beneficiar declarat eligibil de APDRP, s-a conformat dispoziţiei 

interne emise de APDRP prin care s-a decis prelungirea cu 30 de zile a termenului de 

depunere a cofinanţării, în măsura în care firma beneficiară a proiectului făcea dovada, printr-

o adresa a unităţii financiare, a etapei avansate în analiza dosarului de credit. Raportat la 

această situaţie, reclamanta a informat banca, „G.Bank”, asupra necesitaţii unei adrese 

conform celor prezentate. Arată că adresa menţionată nu a fost emisă la solicitarea exclusivă a 

apelantei-reclamante, deoarece în lipsa unei dispoziţii legale a APDRP, solicitarea nu avea 

nicio forţa juridica, termenul stabilit iniţial neputând fi depăşit.  

Susține că ea nu a solicitat expres băncii ca adresa sa aibă un anumit conţinut, cu atat 

mai puţin nu se poate face dovada ca reclamanta ar fi solicitat băncii - in cunoştinţa de cauza - 

sa menţioneze in adresa faptul ca facilităţile de credit au fost aprobate, deşi acest lucru nu era 

adevărat. 

Singurul aspect reţinut corect de instanţa de fond este acela ca adresa a fost emisa 

exclusiv pentru prelungirea termenului, dar nu si la solicitarea cui, in baza cărei motivaţii si cu 

ce conţinut.  



Raportat la cele expuse arată că, s-a apreciat total eronat si fără dovezi că reclamanta 

ar fi avut cunoştinţă că adresa emisă în 11.06.2014 avea un conţinut nereal, înlăturând astfel 

elementul de natura a atrage răspunderea delictuala a paratei. 

II. Susține că, iniţial, raporturile juridice dintre părţi s-au derulat în limite 

convenţionale, respectiv oferta/acceptare.  

Conduita paratelor a devenit „delictuoasa" transformând raportul convenţional într-

unul delictual la momentul la care a existat certitudinea refuzului de aprobare a creditului cu 

efect si consecinţă directă în pierderea proiectului cu finanţare din fonduri europene 

nerambursabile.  

În speţa, prin dovada corespondentei interne a băncii din 17 iunie 2014, intre D.P. 

(„G.Bank” - Commercial&SME Underwriting) si M.T., respectiv R.B. („G.Bank” - Iasi Podu 

Ros Agency - Region2_SME_Credits; SME Coordination; aspectele demonstrate dupa data 

de 17 iunie 2014, de continuare nelegala a "derulării analizei dosarului de credit", in raport de 

data notificării respingerii, este sub incidenţa Noului Cod civil privind atragerea răspunderii 

delictuale. 

Raportat la acest aspect, solicită să se aibă în vedere că, potrivit dispoziţiilor art. 1349 

alin. (1) din Noul Cod civil, „Orice persoană are îndatorirea sa respecte regulile de conduita 

pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa nu aducă atingere, prin acţiunile ori 

inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane''. 

Noua reglementare a răspunderii civile delictuale, spre deosebire de vechea 

reglementare conţinută de art. 998 C.civ. nu mai condiţionează explicit angajarea răspunderii 

civile de culpa, de greşeala autorului, limitându-se la constatarea existentei unei încălcări prin 

acţiune ori inacţiune a drepturilor, dar si a intereselor legitime ale altor persoane, alineatul 2 

dispunând: „Cel care, având discernământ, încalcă aceasta îndatorire răspunde de toate 

prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral."  

III. În ceea ce privește constatarea îndeplinirii inclusiv a condiţiile prevăzute de art. 

1.373 NCC privind răspunderea comitenţilor pentru prepus, arată următoarele. 

Principalul argument invocat pentru angajarea acestei răspunderi îl constituie 

desfăşurarea unei activităţi sub îndrumarea, direcţia si controlul altei persoane. Astfel, intre 

făptuitor, respectiv prepusul care a săvârşit o fapta prejudiciabilă și persoana responsabila, 

comitentul, se stabileşte o relaţie speciala, denumita raport de prepuşenie, in baza căruia este 

declanşat mecanismul răspunderii pentru prejudiciile care au fost produse in legătura cu 

atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate. Se urmăreşte, astfel, corelarea riscurilor 

activităţilor desfăşurate în societate, cu avantajele dar si cu pericolele producerii unor 

consecinţe păgubitoare pentru ceilalţi membrii ai societăţii. 

În ceea ce priveşte comportamentul comitentului, susține că nu a fost stabilită nicio 

condiţie specială, menţionându-se doar că acesta este obligat să repare prejudiciul cauzat de 

prepuşii săi. Rezultă că răspunderea comitentului este angajata independent de culpabilitatea 

sa, daca victima dovedeşte existenta unui prejudiciu cauzat de prepus, in legătura cu funcţiile 

care i-au fost încredinţate, in toate situaţiile, pe temei obiectiv, fiind eliminate discuţiile 

privind angajarea unei răspunderi subiective.  

Arată apelanta că a dovedit că, prin fapta culpabilă a numitului R.B. (emiterea adresei 

din 11 iunie 2014 cu conţinut nereal si cu încălcarea normelor interne ale băncii, aspect 

recunoscut si de pârâta in întâmpinare si toate actele dosarului şi practic, prin neînştiinţarea 

privind respingerea dosarului de credit în 17 iunie 2014), în calitate de angajat al „G.Bank”, i 

s-a cauzat un prejudiciu de 194.313 euro constând în pierderea contractului de finanţare din 

24.04.2014 prin depăşirea termenului de depunere a cofinanţării. 

Susține apelanta că tot parcursul dosarului de creditare, cu eliminarea de către bancă a 

anumitor bunuri - garanţii, cu solicitare repetată de documente/situaţie financiara, cu 

suplimentare evaluări si garanţii sunt tot atâtea dovezi a faptului că pârâta „G.Bank” a 

tergiversat nu numai analiza creditului, dar si aprobarea/respingerea lui fără înştiinţarea 

reclamantei, trecând peste termenul limită la care putea fi depusă dovada cofinanţării. 



Arată că se contrazic astfel susţinerile martorului R.B. cum că: "înainte de emiterea 

adresei din 11 iunie 2014 d-na C. a fost în Iaşi, am discutat despre dosarul reclamantei si 

aceasta mi-a precizat că este necesar ca reclamanta să facă dovezi suplimentare cu privire la 

capacitatea de plata si sa vina cu o suma mai mare ca si aport propriu in proiect". 

Susține că, până pe data de 19.06.2014 (când oricum dosarul era respins de centrala 

din 17 iunie 2014), nu s-a purtat nicio discuţie privind suplimentarea garanţiilor personale si a 

dovedirii capacităţii de plata – email din 19 iunie 2014. 

Același martor a declarat că a emis adresa din 11 iunie 2014 la solicitarea firmei de 

consultanță, deci nu la solicitarea directă a reclamantei, astfel cum în mod greşit retine 

instanţa de fond, care a luat la cunoştinţa de adresa și de conţinutul acesteia când a fost depusa 

la APDRP. 

Potrivit martorului, la momentul emiterii adresei nu exista nicio aprobare de la 

Bucureşti cu privire la credit. A precizat martorul că avea speranţa ca acel proiect urma sa fie 

aprobat de Bucureşti întrucât avea încredere în clientul respectiv (..) considerând că, din 

discuţiile purtate, reprezentanta reclamantei a înţeles clar că banca nu aprobase creditul, 

emiterea adresei fiind doar formală (...). 

Toate aceste aspecte relatate de martor sunt de natură a dovedi încălcarea flagranta a 

atribuţiilor de serviciu prin nesocotirea normelor bancare si producerea prejudiciului ce nu 

poate fi contestat. Condiţiile de creditare, aducerea lor la îndeplinire, înştiinţarea si 

comunicarea clară a termenilor nu pot fi lăsate la latitudinea arbitrariului, la o subînţelegere si 

la o interpretare arbitrală a anumitor gesturi, nu a încălcat principiul securităţii relaţiilor 

contractuale. 

Pentru angajarea răspunderii comitentului este necesară întrunirea a trei dintre 

condiţiile de drept comun: prejudiciul victimei, fapta ilicita a prepusului si raportul de 

cauzalitate existent între fapta ilicită a prepusului si prejudiciul injust suferit de victima.  

Raportul de prepuşenie este un raport juridic; sunt situaţii in care se poate spune că 

raportul de prepuşenie se stabileşte in absenta oricărei relaţii contractuale intre comitent si 

prepus. Esenţiala este si rămâne subordonarea prepusului in exercitarea funcţiilor sau 

îndeplinirea atribuţiilor care ii sunt stabilite.  

Solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii apelate, având drept 

consecinţa admiterea in fond a cererii de chemare in judecata. 

Un ultim aspect criticat de apelantă vizează obligarea sa la plata cheltuielilor de 

judecată în cuantum de 28.423,13 lei. 

Arată apelanta că toate dovezile privind achitarea cheltuielilor de judecata au fost 

depuse în copie si nu în original, astfel cum solicita legislaţia civila in materie. 

 Învederează că onorariile de avocat se dovedesc prin depunerea la dosarul cauzei a 

originalului chitanţei reprezentând achitarea onorariului de avocat sau a ordinului de plata, 

însoţite de un exemplar al facturii fiscale, care sa menţioneze numărul contractului de 

asistenta juridica sau numărul dosarului pentru care au fost achitate aceste sume. Acest 

raţionament se justifica prin faptul ca instanţa va acorda cheltuielile de judecata numai in 

raport cu actele justificative ale părților, iar hotărârea instanţei reprezintă înscris justificativ si 

poate fi pusa in executare silita de către partea care a avansat aceste cheltuieli.  

Solicită admiterea apelului sub forma anularii obligaţiei de plata a cheltuielilor de 

judecata ca nefiind dovedite sub aspectul respectării dispoziţiilor legate in materie. 

Arată că, din documentele de plata depuse la dosar, nu înţelege raţionamentul instanţei 

de fond prin care s-a ajuns la suma totala de 28.423,13 lei, neexistând nicio precizare în 

sentinţa pronunţata asupra modalităţii de calcul avută în vedere. 

Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat constant in jurisprudenţa sa ca partea 

care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli decât în măsura în care 

se constata realitatea, necesitatea si caracterul lor rezonabil. Mai exact, se poate afirma că în 

cheltuielile de judecată se cuprind acele sume de bani care in mod real, necesar si rezonabil au 

fost plătite de partea care a câştigat procesul. 



Solicită a se constata ca hotărârea primei instanţe nu este motivata, aceasta 

neanalizând in mod concret caracterul necesar, rezonabil si proporţional al cuantumului 

cheltuielilor de judecata, raportat la volumul de munca depus de avocat, determinat de 

elemente precum complexitatea sau noutatea litigiului. 

Susține că se impune reducerea cuantumului onorariului avocaţial în baza art. 451 alin. 

2 Cod proc. civ, pentru reprezentarea in fata instanţei de fond, fiind in mod vădit 

disproporţionat si stabilit într-un cuantum exagerat, prima instanţa nestudiind dosarul de fond 

pentru a aprecia in concret volumul de activitate depus de avocaţi si complexitatea cauzei. 

Solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, schimbarea în tot a hotărârii 

apelate, având drept consecinţă admiterea cererii de chemare in judecata si obligarea paratei la 

plata sumei de 194.313 euro reprezentând daune produse prin nerespectarea clauzelor 

contractului de finanţare, obligarea la plata sumei de 3.638,19 lei reprezentând comisioane si 

servicii bancare si obligarea la cheltuieli de judecata. 

Intimata „G.Bank” a formulat întâmpinare la apelul declarat de reclamanta „D.P.” 

împotriva sentinţei civile nr.405/2016 CIV pronunţată de către Tribunalul Iaşi, Secţia a II-a 

Civilă-Contencios Administrativ şi Fiscal solicitând respingerea acestuia.  

1. Primul aspect invocat de intimata „G.Bank” vizează inadmisibilitatea formulării 

unor motive noi, direct în etapa apelului.  

Invocă incidența disp. art. 478 alin. (2) CPC potrivit cu care, pe calea cererii de apel 

părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi 

dovezi decât cele cu care prima instanţă nu a fost învestită în mod expres. Regula este o 

consecinţă a efectului devolutiv al apelului şi este de ordine publică. 

Pe de altă parte face trimitere și la prevederile art. 476 alin. (2) C.pr.civ. conform 

cărora instanţa de apel se va pronunţa, in fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă. 

Arată că, elemente noi invocate pentru prima dată în faza apelului, care nu au fost 

dezbătute în fond şi nu au format obiectul analizei primei instanţe, sunt următoarele: 

Susţinerea potrivit cu care există culpa Băncii în sensul că, deşi a fost cunoscută 

situaţia „D.P.” de firmă start-up la momentul depunerii dosarului de creditare, cu toate acestea 

s-a decis respingerea cererii de acordare a creditului, iar unul dintre motivele reţinute de 

Bancă îl reprezintă tocmai calitatea societăţii de firmă start-up. 

Se precizează că sunt aduse critici vizând evaluarea bunurilor propuse spre a fi aduse 

în garanţia Băncii, apelanta-reclamantă susţinând în mod neîntemeiat că evaluarea imobilelor 

ce urmau a fi aduse în garanţia Băncii ar fi întâmpinat numeroase amânări şi prelungiri pe 

care, în mod neavenit, le impută Băncii. 

De asemenea se susţine neîntemeiat că apelantei-reclamante i s-ar fi transmis ideea că 

aprobarea creditului ar fi numai "o chestiune de timp, o formalitate". 

Cu titlu absolut nou, pentru prima dată în etapa apelului se susţine că solicitarea de 

către Bancă de deschidere a contului curent pentru fidejusorul SC „D.P.” SRL ar fi 

reprezentat o certitudine de aprobare a creditului şi că printr-o atare solicitare apelantei-

reclamante i s-ar fi creat prezumţia de aprobare a creditului. Din această perspectivă, „D.P.” 

susţine că instanţa de fond ar fi trebuit să procedeze la emiterea unei adrese către „G.Bank”, 

pentru a comunica în ce etapă de analiză sau de aprobare credit se solicită deschiderea 

contului curent pentru fidejusor. 

Învederează că toate aspectele de mai sus nu au format obiectul analizei instanţei de 

fond, intimata solicitând instanţei de control judiciar cenzurarea apelului formulat de „D.P.”, 

prin respingerea ca inadmisibile a motivelor noi invocate pentru prima dată în această etapă. 

2. Argumente care impun respingerea apelului formulat de către „D.P.”. 

2.1. Precizează intimata că apelanta-reclamantă nu a justificat în niciun moment 

cerinţele de calificare pentru acordarea creditului. 

Astfel, împrejurarea că „D.P.” este firmă de start-up a fost analizată coroborat cu 

celelalte condiţii verificate de către „G.Bank” pentru determinarea solvabilităţii şi bonităţii 

apelantei-reclamante, critica apelantei-reclamante în legătură cu acest aspect fiind neavenită, 



câtă vreme calitatea de firmă de start up nu a fost determinantă pentru respingerea cererii de 

acordare a creditului. 

Astfel, neaprobarea cererii de credit de către Bancă a fost determinată de rezultatul 

analizei situaţiei financiare, în mod special de lipsa unui aport propriu adecvat raportat la 

valoarea eligibilă a proiectului, aspect dovedit prin corespondenţa internă a Băncii depusă la 

dosarul de fond al cauzei din care rezultă că solicitarea „D.P.” nu a putut fi aprobată în 

condiţiile în care apelanta-reclamantă nu a prezentat garanţii acoperitoare, aportul propriu al 

acesteia este foarte mic, de numai 3,85% din valoarea proiectului, disproporţia vădită dintre 

dimensiunea proiectului şi activitatea firmei. 

Aşadar, motivul respingerii cererii de acordare a creditului a avut la bază raţiuni de 

ordin economic al operaţiunii de creditare supuse negocierii, apreciate şi în contextul unei 

firme nou înfiinţate pentru susţinerea proiectului cu fonduri europene. 

Aşa cum rezultă chiar din sesizarea transmisă de către apelanta-reclamantă Băncii 

Naţionale a României, ulterior încheierii Contractului cu APDRP a solicitat şi consultat 

ofertele de credit şi ale altor bănci, încercând să obţină finanţarea de la alte bănci, discuţiile 

iniţiate în paralel cu „G.Bank” nefiind singurele. 

Cu toate acestea, din cele nu mai puţin de nouă bănci niciuna nu a aprobat cererea de 

finanţare a reclamantei, lucru deloc surprinzător, având în vedere cuantumul exorbitant al 

sumelor solicitate cu titlu de împrumut şi aportul propriu extrem de mic pe care apelanta-

reclamantă avea disponibilitatea de a-l aduce. 

În atare condiţii, reiese cu evidenţă că solicitarea de acordare credit pentru „D.P.” 

prezenta un factor de risc ridicat, câtă vreme toate băncile pe care aceasta le contactase 

anterior intrării în negocieri cu Subscrisa au refuzat să-i acorde creditul. 

Acest lucru rezultă din corespondenţa anexată de către aceasta Răspunsului la 

întâmpinare depus în dosarul de fond al cauzei, mesaj din data de 21 mai 2014 adresat de 

administratorul societății lui R.B. în cuprinsul căruia îi solicită aprobarea creditului cu o 

perioadă de graţie de câteva luni: "îl pot susţine însă, aş vrea să vă rog dacă aţi putea aproba 

creditul de investiţii cu o perioadă de graţie de câteva luni". 

Mai rezultă totodată şi din sesizarea transmisă de către apelanta-reclamantă Băncii 

Naţionale a României, în cuprinsul căreia afirma că, apropiindu-se data la care trebuia semnat 

contractul şi văzând că actele nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, persoana mai sus 

menţionată a eliberat o adresă pe care a ataşat-o memoriului, cu ajutorul căreia să 

prelungească la APDRP, perioada în care să depună cota sa de finanţare sau contractul de 

credit. Cu ajutorul acestei adrese, a reuşit să prelungească pentru încă 30 de zile această 

perioadă în care trebuia să se prezinte la APDRP cu acel contract de credit cu banca, ataşând 

şi copie după actul adiţional nr.1/2014. 

Acelaşi lucru rezultă şi din Răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu, în 

cuprinsul căruia aceasta recunoaşte că mai multe bănci au refuzat să acorde finanţări firmelor 

nou înfiinţate, şi că mai mult, Banca „T.”, singura care a fost de acord să-i analizeze dosarul i-

a comunicat după două săptămâni refuzul de soluţionare a cererii de acordare a creditului. 

Reprezentanta apelantei-reclamante cunoştea prin urmare gradul de risc/probabilitate 

extrem de ridicat ca cererea sa să fie respinsă. 

De altfel, încă de la momentul formulării cererii de credit către Bancă, apelanta-

reclamantă a fost informată şi şi-a asumat sub semnătură eventualitatea respingerii cererii de 

acordare a creditului, în chiar cuprinsul cererii de credit semnate de către „D.P.” 

menţionându-se că "Banca poate refuza cererea mea de credit fără să fie obligată a da 

explicaţii privind motivul deciziei de neacordare a creditului." 

Această situaţie este în mod constant reţinută şi în doctrina de specialitate, în sensul că 

banca poate refuza oricând şi orice client, fără a fi obligată să-şi motiveze refuzul de a 

contracta.  

Apreciază că demersul în justiţie al apelantei-reclamante este abuziv şi dezvăluie rea 

credinţă, câtă vreme studiile de specialitate ale apelantei-reclamant, experienţa sa în materia 



accesării fondurilor structurale coroborat cu refuzurile recente pe care le primise de la alte 

societăţi financiar bancare arată că aceasta ar fi trebuit să cunoască riscul sporit ca cererea să 

fie respinsă.  

Reaua-credinţă a apelantei-reclamante este dezvăluită şi de modul în care aceasta a dat 

o aparenţă de solvabilitate în faţa instituţiei finanţatoare APDRP anterior solicitării creditului 

de la intimată. 

Astfel cum apelanta-reclamantă însăşi recunoaşte, în cadrul sesizării transmise către 

BNR reprezentantul reclamantei a apelat la credite de nevoi personale cu ajutorul cărora a 

„reuşit să genereze un extras de cont", prin care să dovedească existenţa cotei de finanţare. 

Ulterior depunerii proiectului, aceasta a retras banii din contul proiectului şi i-a depus în 

conturile sale personale, care ulterior au fost închise. Toate acestea dovedesc manipularea 

faptelor de către apelanta-reclamantă, rea-credinţa sa precum şi mobilul ascuns al prezentului 

demers judiciar. 

2.2. Un alt argument al intimatei este că decizia „G.Bank” de neacordare a creditului 

respectă normele interne şi normele prudenţiale impuse de reglementările BNR. 

În acest sens, decizia Băncii de respingere a finanţării a fost fundamentată de analiza 

de risc realizată de departamentul specializat din cadrul Băncii, în condiţiile în care 

contribuţia personală a apelantei-reclamante era mult prea mică raportat la contravaloarea 

finanţării solicitate, garanţiile aduse nu erau îndestulătoare (situându-se sub 52% din valoarea 

solicitată cu titlu de credit), supradimensionarea proiectului raportat la capacitatea firmei, 

precum şi start-up-ul firmei. 

Aceste aspecte au fost comunicate şi „D.P.” în repetate rânduri, de la momentul 

17.06.2014 şi până la data de 16.07.2014 când ar fi expirat termenul pentru a face dovada 

contribuţiei personale în vederea accesării fondurilor nerambursabile, aceasta având 

posibilitatea de a încerca să obţină finanţarea şi de la alte instituţii de credit. 

Învederează intimata că Banca este obligată să condiţioneze acordarea finanţării de 

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de normele interne adoptate în acord cu 

normele prudenţiale impuse de reglementările BNR şi obţinerea aprobării de la organul 

competent al băncii, procedură obligatorie de acordare a finanţării. 

Parcurgerea acestei perioade de analiză/evaluare anterioară acordării creditului nu este 

o alegere discreţionară a Băncii, ci din contra, o obligaţie legală, respectiv obligaţia de 

prudenţă în activitatea de creditare ce ne incumbă în baza regulamentului BNR nr. 5/2013 

privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi nu numai. Conform art. 28 - 29 ale 

acestuia: "Administrarea riscurilor în cadrul unei instituţii de credit presupune: 

a) Existenţa unei culturi privind riscurile; 

b) Existenţa unui cadru de administrare a riscurilor; 

c) Existenţa unei politici de aprobare a noilor produse" 

Art. 29. (1) Instituţiile de credit trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile integrată 

şi la nivel de ansamblu al instituţiei de credit, bazată pe o deplină înţelegere a riscurilor cu 

care se confruntă şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere 

toleranţa/apetitul la risc al instituţiei de credit  

Susține că, în aplicarea acestor principii, în cuprinsul Politicii de creditare internă a 

Băncii (pagina 5/36, punctul 1.2 Condiţii de eligibilitate pentru IMM-uri şi întreprinzători 

individuali) au fost trasate următoarele obiective fundamentale: 

1. "Să asigure produse de creditare clienţilor care arata capacitate de rambursare si 

reputaţie corecta; 

2. Să asigure ca tranzacţia finanţata este conforma cu reglementările cadru interne si 

externe, precum si cu profilul de risc de credit aprobat; 

3. Să asigure ca tranzacţia/proiectul finanţat are un scop clar si beneficii economice 

tangibile; 



4. Să asigure monitorizarea eficienta a portofoliului de credit si a clienţilor de credit 

astfel încât sa detecteze semnalele timpurii de avertizare si sa ia in continuare masuri 

corespunzătoare pentru prevenirea deteriorării acestuia; 

5. Să asigure activitatea de restructurare eficienta si activa pentru creditele 

problematice, in strânsa legătura cu Departamentul Juridic si alte departamente relevante in 

acest proces; 

6. Să ofere opinia de risc de credit pentru dezvoltarea si structurarea produselor de 

credit; 

7. Să dezvolte în bancă o cultura de creditare solida." 

Din aceeaşi perspectivă, în cuprinsul politicii de creditare interne a Băncii se specifică 

în mod expres că analiza clienţilor include evaluarea şi analiza tuturor factorilor financiari şi 

nefinanciari care au impact sau care pot impacta performanţa trecută, prezentă sau viitoare a 

împrumutatului. 

În plus, potrivit aceloraşi reguli interne, o facilitate de credit ar trebui structurată astfel 

încât să minimizeze riscul de credit asumat de Bancă. 

În considerarea celor anterior expuse arată că, refuzând acordarea creditului, Banca nu 

a făcut decât să-şi exercite un drept legal, în conformitate cu legea care o obligă la 

soluţionarea cererilor de acordare a creditării în mod responsabil şi prudent. 

2.3. Arată că evaluarea garanţiilor de către Bancă s-a realizat în timp util, astfel că 

alegațiile contrare ale apelantei-reclamante nu pot fi avute în vedere. 

Sub acest aspect, susţinerea apelantei-reclamante din cuprinsul motivelor de apel, în 

sensul că evaluarea imobilelor ce urmau a fi aduse în garanţia Băncii ar fi fost amânată şi 

prelungită în mod nejustificat sunt nereale şi contrazise de înscrisurile depuse la dosarul 

cauzei. 

La data de 05.05.2014, „D.P.” a înaintat Băncii o cerere iniţială înregistrată în evidenţa 

„G.Bank” sub nr. 144262/07.05.2014, în vederea evaluării imobiliare a trei imobile în vederea 

aducerii în garanţie Băncii. 

Ulterior, prin solicitarea transmisă Băncii la data de 19.05.2014, reprezentantul „D.P.” 

a solicitat ca imobilul teren arabil situat în extravilanul comunei P. din judeţul Vaslui să nu 

mai fie evaluat, urmând ca acesta să fie înlocuit cu alte două terenuri imobile situate în Mun. 

B.. 

După cum reiese din chiar succesiunea cronologică prezentată chiar de către apelanta-

reclamantă, evaluarea imobilelor ce urmau să fie aduse în garanţia Băncii s-a realizat cu 

maximă celeritate: 

a) la data de 05.05.2014 „D.P.” a adresat către Bancă solicitarea de evaluare a 

imobilelor; 

b) la data de 19.05.2014 „D.P.” a formulat către Bancă solicitarea finală de evaluare a 

imobilelor, ca urmare a înlocuirii a două dintre ele; 

c) la aceeaşi dată de 19.05.2014 reprezentanţii Băncii au comunicat „D.P.” necesitatea 

obţinerii unei noi aprobări de la colegii din Centrală pentru înregistrarea noii solicitări de 

evaluare a celor două imobile terenuri din mun. B. în locul imobilului teren din comuna P.. 

Aşadar, decizia apelantei-reclamante de a aduce ulterior spre evaluare alte două 

terenuri care nu au fost indicate iniţial spre a fi aduse în garanţia Băncii a fost cea care a 

generat prelungirea termenului de realizare a evaluării, o atare împrejurare neputând fi 

imputată Băncii. 

O atare decizie a fost luată de apelanta-reclamantă în condiţiile în care evaluarea 

imobilelor propuse iniţial ca şi garanţie era mult prea mică raportat la valoarea sumei 

solicitate cu titlu de credit. 

Acest aspect a fost reţinut şi de instanţa de fond: "Astfel, chiar reclamanta a constatat 

după prima evaluare a bunurilor aduse ca garanţie că valoarea acestora era prea mică raportat 

la valoarea creditului solicitat, fiind de acord să aducă o garanţie suplimentară". 



Chiar şi în contextul înlocuirii terenurilor iniţiale şi realizării unei noi evaluări, 

rapoartele de evaluare au fost finalizate în luna mai 2014 aşa cum rezultă din chiar cuprinsul 

acestora. 

Invocă intimata caracterul nereal şi deopotrivă şicanatoriu al afirmaţiilor apelantei-

reclamante din cuprinsul motivelor de apel, în sensul că Banca ar fi realizat o aşa-zisă selecţie 

a bunurilor supuse evaluării şi că ar fi eliminat o parte dintre ele pe motiv că ar fi fost 

suficiente. 

Permanent, apelanta-reclamantă a avut libertatea deplină de a aduce în garanţie orice 

bun imobil doreşte, condiţia fiind aceea ca, valoarea ce ar fi urmat să fie determinată prin 

evaluare să fie îndestulătoare raportat la cuantumul sumei solicitate cu titlu de împrumut. 

2.4. Banca nu a creat convingeri sau aşteptări legitime faţă de „D.P.” în legătură cu 

rezultatul analizei de risc a cererii de acordare a creditului. 

Susține că probatoriul ce a fost administrat în faţa instanţei de fond relevă fără putinţă 

de tăgadă că „D.P.” a avut permanent reprezentarea necesităţii de analiză prealabilă de către 

Bancă a solvabilităţii şi bonităţii acesteia, urmând ca numai ulterior realizării unei atare 

analize de către departamentul de risc să fie informată în ce măsură solicitarea sa de acordare 

a unui credit ar putea fi aprobată. Obligaţia Băncii de a evalua bonitatea potenţialului client şi 

de a efectua o atentă analiză a riscului este fundamentală în etapa premergătoare încheierii 

oricărui contract de credit bancar. 

Acest aspect a fost reţinut și de către instanţa de fond: "chiar dacă reprezentantul 

reclamantei a purtat o discuţie iniţială cu reprezentantul Băncii în care a făcut o prezentare a 

situaţiei sale [...] doar după depunerea documentelor doveditoare şi analiza în concret a 

acestora se putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de creditul solicitat." 

De altfel, conduita procesuală adoptată de către apelanta reclamantă în legătură cu 

acest aspect denotă rea-credinţă în derularea acestui demers procesual. 

Intimata susține că o atare concluzie se impune faţă de împrejurarea că „D.P.” era un 

solicitant informat la momentul formulării cererii de acordare a creditului întrucât, anterior 

iniţierii discuţiilor cu „G.Bank”, se adresase altor 9 bănci, fără ca vreuna dintre acestea să 

aprobe cererea de finanţare.  

Din declaraţia martorului R.B. reiese cu claritate că acordarea împrumutului solicitat 

de „D.P.” depindea de rezultatul analizei de risc, martorul declarând că: "S-a solicitat o sumă 

în jur de 90/100.000 euro, dar suma a fost tot timpul în discuţie întrucât aceasta depindea de 

condiţiile îndeplinite de reclamantă. Această sumă depindea de valoarea proiectului ce urma a 

fi susţinut pe fondurile europene, de garanţiile pe care reclamanta urma să le aducă, precum şi 

de suma pe care aceasta urma să o investească din fondurile proprii. [...] Propunerea era 

formulată de agenţie, aceasta trebuia trimisă la Bucureşti la sediul central, trebuia analizată 

acolo şi urma să vină aprobarea". 

Evidențiază intimata că și corespondenţa transmisă Băncii de către „D.P.” la data de 

19.06.2014 - deci la o săptămână după emiterea adresei din 11.06.2014 - relevă cu certitudine 

că la acel moment apelanta-reclamantă se afla în aşteptarea unui răspuns din partea Băncii în 

legătură cu solicitarea acesteia de acordare a unui credit: "Sper să se rezolve favorabil cererea 

de credit. Mi-am pus mari speranţe în proiectul acesta (...)." 

Mai mult, prin mail-ul transmis Băncii la data de 11.06.2014, SC „D.P.” SRL 

recunoaşte că era în aşteptarea unui răspuns din partea „G.Bank” cu privire la cererea de 

acordare a creditului şi a emiterii scrisorii de garanţie bancară, solicitând informații cu privire 

la aprobarea creditului și afirmând că va lua o adresă de la bancă pentru prelungirea 

termenului, însă voia totuşi să știe când vine aprobarea. 

Precizează intimata că, în niciun moment aprobarea cererii de credit nu a reprezentat o 

certitudine, aspect conştientizat şi recunoscut neechivoc de către „D.P.”. În plus, apelanta-

reclamantă a fost informată cu privire la riscurile pe care situaţia acesteia le implică, dar şi 

asupra faptului că Banca are nevoie de garanţii în plus pentru asumarea acestora, aprobarea 

creditului depinzând de rezultatul analizei financiare de risc. 



În acest sens arată că, în data de 24.06.2014, reprezentanta reclamantei i-a transmis un 

mesaj lui R.B. pe care îl începe după cum urmează: " n-am înţeles din discuţia de ieri când ar 

trebui să pun eu cei 10.000 EUR". 

Totodată, într-un mesaj din data de 27.06.2014, administratorul a adresat un mesaj lui 

R.B. în care îl întreabă dacă are vreo veste legat de acordarea creditului, și solicitând 

înţelegere față de îngrijorarea manifestată, deoarece era pe punctul de a pierde o rambursare 

foarte importantă, pentru un credit pe care îl poate rambursa fără probleme. 

Precizează că deschiderea contului curent pentru fidejusorul SC „D.P.” SRL nu era o 

cerinţă de aprobare a creditului, contul putând fi deschis si la momentul semnării contractului 

de credit/fideiusiune, aşa încât, alegaţiile apelantei-reclamante şi cu privire la acest aspect nu 

pot fi reţinute. 

În acest context, în mod corect instanţa de fond a reţinut că "reclamanta nu a probat 

faptul că banca şi-a manifestat acordul în sensul încheierii contractului de credit solicitat, din 

actele depuse de ambele părţi rezultând că au fost depuse documente cu privire la situaţia 

financiară a reclamantei, au fost evaluate bunuri aduse ca garanţii, aprobarea creditului 

urmând a fi făcută doar după analiza acestora de către reprezentanţii băncii". 

În concluzie, susţinerea apelantei reclamante în sensul că i-ar fi fost indusă ideea 

potrivit căreia aprobarea creditului ar fi doar o chestiune de timp şi o formalitate, nu pot fi 

validate de instanţa de control judiciar. 

2.5. În ceea ce privește valoarea Adresei nr. 1861983/11.06.2014 emisă de „G.Bank” 

susține că este lipsită de efecte juridice. 

Face trimitere la cele reținute de judecătorul fondului, în sensul că: "Susţinerea 

reclamantei că pârâta s-a obligat la încheierea contractului prin emiterea adresei din 

11,06.2014 este infirmată atât de conţinutul corespondenţei purtate cu reprezentantul băncii - 

cu care a discutat doar despre o adresă necesară prelungirii unui termen - cât şi din sesizarea 

depusă de reclamantă la BNR la 15.09.2014, în care arată că adresa i-a fost emisă exclusiv 

pentru prelungirea termenului". 

Astfel, prin mail-ul transmis Băncii la data de 11.06.2014, „D.P.” recunoaşte că: avea 

cunoştinţă de emiterea acestei adrese şi era în aşteptarea acesteia în vederea prelungirii 

termenului în care avea obligaţia de a face dovada aportului propriu; era încă în aşteptarea 

unui răspuns din partea „G.Bank” cu privire la cererea de acordare a creditului şi a emiterii 

scrisorii de garanţie bancară, aprobarea creditului nefiind cu evidenţă o certitudine, depinzând 

de rezultatul analizei de risc; nu se poate reţine vreo răspundere în sarcina Băncii, cu atât mai 

puţin în calitate de comitent pentru faptele celor doi angajaţi din agenţie. 

Potrivit intimatei, din această corespondență rezultă că la o săptămână după emiterea 

Adresei nr. 1861983/11.06.2014 părţile asumaseră şi exprimaseră faptul că Banca încă nu 

aprobase creditul solicitat de reclamantă. 

Astfel cum rezultă din răspunsurile la interogatoriul administrat în etapa fondului, 

„D.P.” cunoştea şi faptul că aprobarea cererii sale de credit urma să fie decisă de către 

angajaţi ai Băncii care lucrează în sediul central/departamentul de risc, iar nu de către 

reprezentanţii agenţiei din Iaşi a Băncii. 

Arată că, prin urmare, nu este credibilă susţinerea acesteia conform căreia ar fi 

considerat Adresa din data de 11.06.2014 drept o aprobare neechivocă a cererii sale de 

acordare a creditului. 

De altfel, răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu mai cuprinde şi o 

recunoaştere a înţelesului acesteia cu privire la scopul limitat al adresei din data de 

11.06.2014, respectiv: "în baza adresei am prelungit termenul pentru a depune contractul de 

credit şi garanţii." 

Recunoaşterea „D.P.” cu privire la unicele efecte juridice ale Adresei din 11.06.2014 

este reiterată de altfel în cuprinsul sesizării adresate de aceasta BNR: "Apropiindu-se data la 

care trebuia semnat contractul şi văzând că actele nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, 

persoana mai sus menţionată mi-a eliberat o adresă, adresă ce o ataşez acestui memoriu, cu 



ajutorul căreia să prelungesc la APDRP, perioada în care să depun cota mea de finanţare sau 

contractul de credit [...]. Cu ajutorul acestei adrese, am reuşit să prelungesc pentru încă 30 de 

zile această perioadă în care trebuia să mă prezint la APDRP cu acel contract de credit cu 

banca. Ataşez şi copie după actul adiţional din 23.06.2014." 

2.6. Banca nu a intrat în niciun moment într-un raport contractual cu apelanta-

reclamantă 

Susține intimata că Adresa nr. 183169 nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru 

a reprezenta ofertă valabilă de a contracta. Prin ofertă fermă de contractare se înţelege 

exprimarea unei propuneri neîndoielnice pentru un angajament juridic, neechivocă, precisă şi 

completă în sensul de a include toate elementele necesare pentru încheierea contractului. 

Solicitările făcute de angajaţi ai băncii cu privire la situaţia financiară a acesteia, la 

gradul său de solvabilitate, la bunurile cu care aceasta ar fi putut garanta împrumutul nu pot 

reprezenta o ofertă în sensul prevederilor art. 1188 din Codul civil. Textul de lege menţionat 

prevede că: "O propunere constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conţine elemente 

pentru formarea contractului şi exprimă intenţia ofertantului de a se obliga în cazul acceptării 

ei de către destinatar". 

 Mai mult, art. 1187 din Codul civil reglementează forma ofertei şi acceptării şi 

prevede că: "Oferta şi acceptarea trebuie emisă în forma prevăzută de lege pentru a fi 

valabile." 

 Învederează intimata că Adresa invocată de către reclamantă nu poate echivala cu o 

ofertă în sensul Codului civil atât timp cât nu conţine nicio referire la preţul contractului 

(dobândă şi comisioane), la durata acestuia sau la alte aspecte esenţiale pentru contractul de 

credit ipotecar, cum ar fi de pildă garanţiile. 

Din legislaţia care reglementează desfăşurarea activităţii bancare rezultă că încheierea 

contractului de credit bancar în general se asociază cu întrunirea cumulativă a următoarelor 

condiţii: 

i.  angajamentul ferm şi neechivoc al Băncii de punere la dispoziţia împrumutatului 

solicitant a fondurilor; 

ii. remunerarea sau costul pe care îl implică pentru împrumutat activitatea de creditare; 

iii. securizarea finanţării prin intermediul garanţiilor; 

iv. rambursarea; 

v.încheierea în formă scrisă a contractului de credit bancar, cu includerea unui minim 

de informaţii. 

Deşi OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului nu mai 

defineşte noţiunea de credit, semnificaţia contractului de credit bancar a rămas neschimbată, 

motiv pentru care în doctrină s-a definit contractul de credit bancar ca fiind contractul în 

temeiul căruia, o bancă sau o altă instituţie de credit sau, o instituţie financiară, denumită 

creditor sau împrumutător se obligă să pună la dispoziţia unei persoane, numită debitor sau 

împrumutat, o sumă de bani sau să prelungească scadenţa unei datorii, cu obligaţia debitorului 

la restituirea, în întregime, a sumei împrumutate, a dobânzilor aferente şi altor cheltuieli 

legate de această sumă. 

În condiţiile în care niciuna dintre condiţiile menţionate nu a fost îndeplinită, în mod 

cert concluzia care se impune este aceea a absenţei încheierii unui contract de credit între 

Bancă şi reclamanta din prezenta cauză. Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, 

în niciun caz un contract de credit nu ar fi putut să se realizeze de către reprezentanţii agenţiei 

din Iaşi în absenţa unei abilitări speciale şi exprese din partea organelor cu putere de decizie 

din cadrul instituţiei bancare. 

Arată că există două caracteristici esenţiale ale contractelor de credit: caracterul intuitu 

persoanae, contractul de credit fiind bazat pe încrederea reciprocă între părţile contractului şi 

libertatea împrumutătorului de a refuza acordarea creditului. 

Deşi se poate discuta despre existenţa unui drept universal la un cont bancar curent, o 

astfel de problemă nu se poate pune cu privire la acordarea unui credit, fiind dincolo de orice 



dubiu că o instituţie împrumutătoare poate să refuze acordarea unei facilităţi de credit fără să 

fie măcar necesar ca aceasta să-şi justifice decizia. Această concluzie derivă din caracterul 

intuitu personae a creditului, libertatea de apreciere a împrumutătorului în materie de creditare 

fiind totală şi discreţionară  

2.7. Hotărârea apelată este corectă sub aspectul reţinerii de către instanţa de fond a 

neîndeplinirii condiţiilor răspunderii civile delictuale 

Învederează intimata nu a săvârşit nicio faptă ilicită menită a atrage răspunderea sa 

delictuală. Refuzând acordarea creditului, Banca şi-a exercitat un drept legal, acţionând în 

conformitate cu legea care obligă la soluţionarea cererilor de acordare a creditării în mod 

responsabil şi prudent. 

S-a reţinut de către instanţa de fond că "emiterea adresei nu constituie o faptă ilicită 

atâta timp cât reclamanta a avut un comportament culpabil. Deşi a susţinut că nu a avut 

cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut o contribuţie proprie mai mare, 

reclamanta discuta la 19.06.2014 şi la 24.06.2014 cu reprezentantul băncii despre valoarea 

contribuţiei sale (filele 192-193)". 

În urma analizei probatoriului administrat, prima instanţă în mod judicios a reţinut că 

"având in vedere că nu a existat o aprobare nici măcar iniţială a băncii de acordare a creditului 

în condiţiile prezentate de reclamantă, că adresa din 11.06.2014 a fost emisă la solicitarea 

reclamantei care cunoştea conţinutul nereal al acesteia, că serviciile de evaluare au fost 

prestate tocmai pentru a se cunoaşte în concret valoarea bunurilor aduse ca garanţie (anterior 

reprezentanţii băncii făcând o apreciere aproximativă asupra acestor valori) [...] instanţa 

apreciază că nu sunt îndeplinite în cauză nici elementele răspunderii contractuale, nici ale 

răspunderii delictuale." 

Susține că, în dreptul român, un prejudiciu trebuie reparat doar atunci când a fost 

săvârşită o faptă ilicită şi culpabilă. Răspunderea civilă are ca finalitate primordială 

sancţionarea unei fapte care trebuie să fie în egală măsură ilicită şi culpabilă, responsabilitatea 

însemnând asumarea răspunderii faţă de rezultatul acţiunii sociale a omului. 

Întregul edificiu al răspunderii civile este aşezat în dreptul civil român pe fundamentul 

culpei: "nu există la noi răspundere delictuală fără culpă".  

Mai mult decât un drept, acordarea de credit cu respectarea regulilor de prudenţă şi 

gestionare responsabilă a riscurilor este o obligaţie ce incumbă Băncii. 

Această obligaţie este stabilită în sarcina Băncii de reglementările cadru din domeniul 

bancar, respectiv OUG nr. 99/2006 care stabilesc cu titlu de principiu: "(1) în activitatea lor 

instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor adoptate de Banca Naţională a 

României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 

(2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu 

regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului 

(UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora." 

Aceleaşi principii se regăsesc şi în Regulamentul BNR nr.5/2013 privind cerinţele 

prudenţiale pentru instituţiile de credit: 

"Art. 28. - Administrarea riscurilor în cadrul unei instituţii de credit presupune: 

a) existenţa unei culturi privind riscurile; 

b) existenţa unui cadru de administrare a riscurilor; 

c) existenţa unei politici de aprobare a noilor produse. 

3.1. Cultura privind riscurile 

Art. 29. - (1) Instituţiile de credit trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile 

integrată şi la nivel de ansamblu al instituţiei de credit, bazată pe o deplină înţelegere a 

riscurilor cu care se confruntă şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere 

toleranţa/apetitul la risc al instituţiei de credit 

(2) Fiecare persoană din cadrul unei instituţii de credit trebuie să fie deplin conştientă 

de responsabilităţile sale pe linia administrării riscurilor. Responsabilitatea administrării 

riscurilor nu trebuie limitată la nivelul specialiştilor în domeniul riscurilor sau al funcţiilor de 



control. Unităţile operaţionale, sub supravegherea organului de conducere, sunt în primul rând 

responsabile pentru administrarea zilnică a riscurilor, având în vedere toleranţa/apetitul la risc 

al instituţiei de credit şi în conformitate cu politicile, procedurile şi controalele instituţiei de 

credit. 

(3) Organul de conducere trebuie să dedice timp suficient pentru examinarea 

problemelor legate de riscuri. 

(4) În sensul alin. (3), organul de conducere trebuie să fie implicat în mod activ şi să 

asigure alocarea unor resurse adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative 

abordate în cuprinsul prezentului regulament şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi 

în vederea evaluării activelor, a utilizării ratingurilor externe şi a modelelor interne referitoare 

la riscurile respective. 

(5) O instituţie de credit trebuie să dispună de un cadru cuprinzător de administrare a 

riscurilor care să acopere toate unităţile operaţionale, funcţiile-suport şi pe cele de control, 

care să recunoască pe deplin substanţa economică a expunerilor la risc şi care să conţină toate 

riscurile relevante. Aria de cuprindere a administrării riscurilor trebuie să se refere la riscul de 

credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional de concentrare, reputaţional, de conformitate şi 

strategic." 

Face referire intimata și la obiective fundamentale trasate în aplicarea acestor 

principii, în cuprinsul Politicii de creditare internă a Băncii: 

1. "Să asigure produse de creditare clienţilor care arata capacitate de rambursare si 

reputaţie corecta; 

2. Să asigure ca tranzacţia finanţata este conforma cu reglementările cadru interne si 

externe, precum si cu profilul de risc de credit aprobat; 

3. Să asigure ca tranzacţia/proiectul finanţat are un scop clar si beneficii economice 

tangibile; 

4. Să asigure monitorizarea eficienta a portofoliului de credit si a clienţilor de credit 

astfel încât sa detecteze semnalele timpurii de avertizare si sa ia in continuare masuri 

corespunzătoare pentru prevenirea deteriorării acestuia; 

5. Să asigure activitatea de restructurare eficienta si activa pentru creditele 

problematice, in strânsa legătura cu Departamentul Juridic si alte departamente relevante in 

acest proces; 

6. Să ofere opinia de risc de credit pentru dezvoltarea si structurarea produselor de 

credit; 

7. Să dezvolte in banca o cultura de creditare solida". 

Rolul instituţiilor de credit în circuitul economic nu este acela de a acorda finanţări în 

orice condiţii şi oricărui solicitant. Astfel cum a menţionat mai sus, una dintre caracteristicile 

specifice contractului de credit constă în libertatea împrumutătorului de a refuza acordarea 

creditului. 

Precizează că, solicitările de tipul celei adresate de apelanta-reclamantă, sunt efectuate 

în baza Procedurii de Creditare pentru Companii Medii şi IMM-uri şi întreprinzători. La 

punctul 1.2 din cadrul acesteia se menţionează: "Pentru firmele respectiv întreprinzătorii 

individuali care au mai puţin de 12 luni de activitate (companii start-up) se vor urmări aceleaşi 

criterii menţionate în cadrul acestui capitol, şi în plus se vor aplica următoarele criterii: 

- în cazul creditelor de investiţii contribuţia proprie trebuie să fie de minim 20% din 

valoarea totală a investiţiei (fără TVA); 

- Perioada de graţie se va determina în funcţie de cash-flow-ul previzionat al 

companiei, în acord cu termenele de implementare a noului proiect". 

 Aceeaşi procedură prevede printre factorii ce trebuie luaţi în considerare de către 

departamentele specializate de evaluare a riscului şi criterii precum capacitatea de rambursare, 

riscurile la care atât companii precum şi banca se expun şi capacitatea de rambursare. 

Precizează că solicitarea de credit formulată de „D.P.” a fost respinsă pentru 

următoarele motive: (i) garanţiile au fost neacoperitoare, (ii) contribuţia clientului a fost foarte 



mică, respectiv 45.000 RON reprezentând 3.85% din valoarea proiectului, (iii) proiectul era 

prea mare raportat la activitatea firmei iar (iv) societatea solicitantă era nou înfiinţată. 

Susține intimata că cererea apelantei-reclamante de acordare a creditului a fost 

respinsă deoarece aceasta nu a putut justifica faptul că proiectul său avea un scop clar şi 

beneficii economice tangibile. Obiectul de activitate a societăţii a fost crearea unei noi unităţi 

de producţie a articolelor igienice din hârtie, în vreme ce actele pe care reprezentanta 

reclamantei le-a prezentat Băncii cu scopul demonstrării fezabilităţii contractului şi a 

beneficiilor economice tangibile erau înscrisuri fără legături cu fezabilitatea proiectului, 

respectiv înscrisuri ce arătau experienţa profesională a administratorului în materia 

consultanţei pentru obţinerea de finanţare de la bugetul Uniunii. 

Toate acestea, coroborat cu (i) faptul că garanţiile pe care le-a prezentat reclamanta 

erau neacoperitoare, (ii) contribuţia/aportul clientului a fost prea mică (3,85% din valoarea 

proiectului) (iii) firma era un start-up si (iv) proiectul era prea mare raportat la activitatea 

firmei au dus la respingerea cererii reclamantei de acordare a creditului. 

Din mărturia Lăcrămioarei Crâşmariu rezultă că orice altă solicitare de acordare a unui 

credit formulată în condiţiile în care a formulat-o apelanta-reclamantă ar avea acelaşi răspuns 

din partea Băncii. De altfel, reprezentanta „D.P.” ştia sau ar fi trebuit să ştie că nu îndeplineşte 

condiţiile pentru a obţine creditarea, aceasta cu atât mai mult cu cât, înainte de a se adresa 

Subscrisei s-a mai adresat altor 9 Bănci care au respins solicitarea acesteia de acordare a 

creditului. 

B. În ceea ce privește răspunderea comitentului, intimata susține că aceasta nu poate fi 

atrasă în lipsa premisei esenţiale, răspunderea directă a prepusului pentru propria faptă. 

Principalul argument pe care îl invocă apelanta-reclamantă în susţinerea acestei 

răspunderi este legat de faptul că R.B., în calitate de angajat al Băncii, prin fapta sa de emitere 

a adresei din data de 11.06.2014 ar fi cauzat „D.P.” un pretins prejudiciu în cuantum de 

194.313 Euro. 

Apelanta-reclamantă pretinde pe de o parte că ar exista un contract implicit, pe de altă 

parte, că persoana căreia fapta ce 1-a prejudiciat îi este imputabilă angajatului Băncii 

(emiterea Adresei din 12.06.2014), iar, pe de altă parte, că faptul declanşator de prejudicii 

constă în refuzul Băncii de a-i acorda creditul. 

 Pentru fundamentarea răspunderii civile delictuale, fie ea pentru fapta proprie sau 

pentru fapta altuia (a prepusului) este necesară dovedirea existenţei tuturor condiţiilor de 

atragere a răspunderii. O decizie a Curţii de Casaţie din 1907 aplicabilă şi astăzi având în 

vedere faptul că instituţia răspunderii comitentului pentru fapta prepusului nu a suferit 

modificări substanţiale odată cu reformarea dreptului civil român punctează după cum 

urmează: " (...) pentru ca cineva să fie răspunzător de un delict sau de un cvasi-delict şi 

obligat prin faptul său la daune interese se cere: 1) ca acel fapt să fie ilicit, adică ca partea 

căreia i se impută să nu fi avut dreptul de a-l face, 2) ca acest fapt să fie imputabil autorului 

său, 3) ca faptul acesta care a cauzat prejudiciul, să fie săvârşit cu intenţiunea de a păgubi sau 

chiar numai din imprudenţă sau neglijenţă. De aici rezultă şi este stabilit în principiu că cel 

care cauzează altuia o pagubă, exercitându-şi un drept al său, nu este obligat a o repara"  

Precizează că, și dacă în speţă s-ar pune problema răspunderii comitentului pentru 

fapta prepusului, răspunderea comitentului, fiind indirectă, grefată pe propria răspundere a 

prepusului, presupune în mod necesar existenţa tuturor condiţiilor răspunderii civile delictuale 

în raporturile dintre victimă şi prepus, inclusiv în ceea ce priveşte culpa prepusului. 

 Prepusul intimatei, R.B., nu a săvârşit nicio faptă culpabilă. Adresa invocată de către 

apelanta-reclamantă nu poate reprezenta o faptă culpabilă cauzatoare de prejudicii câtă vreme 

emiterea acesteia a profitat reclamantei (prelungirea termenului pentru încheierea contractului 

de finanţare cu APDRP) şi câtă vreme reprezentanta reclamantei cunoştea întocmai efectele 

limitate şi scopul emiterii acesteia. 



Din mărturia lui R.B. a rezultat cu claritate că a emis Adresa "pentru a ajuta clientul" 

şi "pentru ca „D.P.” să obţină o prelungire a termenului de la autoritatea finanţatoare cu care 

aceasta urma să încheie contractul de finanţare" 

Arată că apelanta-reclamantă a avut permanent cunoştinţă că adresa în discuţie nu 

reflectă realitatea (cererea sa de creditare aflându-se la acel moment încă în analiza 

departamentului de risc din centrala Băncii) şi, mai mult, scopul acelei adrese a fost acela de a 

servi „D.P.” în vederea prelungirii termenului pentru încheierea contractului de finanţare cu 

APDRP. 

Probatoriul administrat în faţa primei instanţe (înscrisurile şi declaraţiile martorilor 

audiaţi de Bancă) a relevat într-o manieră neechivocă împrejurarea că angajaţii Băncii nu au 

ştiut la niciun moment în perioada de analiză dacă apelanta-reclamantă va obţine creditul 

solicitat. Chiar din declaraţia martorului R.B. reiese cu claritate acest aspect: "La momentul 

emiterii adresei nu exista nicio aprobare de la Bucureşti cu privire la credit." 

Corect a reţinut şi instanţa de fond în considerentele hotărârii că: "chiar dacă 

reprezentantul reclamantei a purtat o discuţie iniţială cu reprezentantul băncii, în care a făcut o 

prezentare a situaţiei sale, arătând ce garanţii ar putea aduce, precum şi care ar putea fi 

contribuţia sa proprie, doar după depunerea documentelor doveditoare şi analiza în concret a 

acestora se putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de creditul solicitat" 

Totodată, refuzul Băncii de a-i acorda creditul nu poate fi considerat o faptă ilicită 

cauzatoare de prejudicii câtă vreme în perioada prealabilă încheierii contractelor de credit, 

Băncile au libertatea de a refuza acordarea creditului. 

Învederează intimata că nu există legătură de cauzalitate între emiterea, de către 

prepusul său, a Adresei din 186139 din 11.06.2014 si presupusul prejudiciu al reclamantei. 

Apelanta-reclamantă nu a dovedit legătura de cauzalitate dintre fapta pretins ilicită şi 

imputabilă prepusului său (emiterea Adresei din data de 11.06.2014) şi pretinsul prejudiciu 

suferit de către reclamantă. 

De altfel, Adresa din data de 11.06.2014 a fost emisă cu scopul exclusiv de a servi 

reclamantei să prelungească termenul în care avea obligaţia să facă dovada contribuţiei proprii 

la APDRP. 

Răspunzătoare pentru eventualele prejudicii pe care le-ar fi suferit este doar 

reclamanta. Comitentul nu poate fi responsabil decât în măsura în care prepusul a săvârşit o 

faptă generatoare de răspundere iar fapta prepusului susceptibilă de a angaja răspunderea nu 

poate fi decât o culpă a sa. De altfel, comitentul nu răspunde nici măcar pentru fapta cauzală 

dar neculpabilă. În cazul de faţă însă emiterea Adresei din 11.06.2015 nu a avut nicio legătură 

cauzală cu pretinsul prejudiciu suferit de reclamantă. 

Din susţinerile apelantei-reclamante nu poate fi desprinsă nicio relaţie de cauzalitate 

între Adresa emisă de angajatul său în scopul de a obţine o prelungire a termenului de 

încheiere a contractului de finanţare şi prejudiciul pe care „D.P.” îl invocă. 

Un alt aspect invocat de intimată vizează organul îndreptăţit să analizeze legalitatea 

conduitei sale, și care este Banca Naţională a României.  

Acest organ de supraveghere a analizat situaţia prezentă fără a aplica vreo sancțiune, 

ceea ce duce la ideea că nu sunt în culpă faţă de „D.P.”. 

Noţiunea de creditare "cu titlu profesional" este definită de Legea nr. 93/2009, care 

prevede că activitatea de creditare se desfăşoară cu titlu profesional prin instituţii de credit, în 

condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 99/2006, precum şi prin instituţii financiare nebancare, în 

condiţiile stabilite prin Legea nr. 93/2009, prin legi speciale şi prin reglementările emise de 

Banca Naţională a României (B.N.R.). Desfăşurarea cu titlu profesional a activităţii de 

creditare de alte persoane decât cele menţionate este interzisă (fiind de altfel considerată 

infracţiune). 

 Intimata face trimitere la dispozițiile art. 101 din OG 99/2006: 



"1) în activitatea lor, instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor 

adoptate de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a 

Regulamentului (UE) nr, 575/2013. 

(2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu 

regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului 

(UE) nr. 575/2015 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora." 

Pe de altă parte, potrivit art. 29 din O.G. 99/2006: 

"(1) Instituţiile de credit trebuie să dezvolte o cultură privind riscurile integrată şi la 

nivel de ansamblu al instituţiei de credit, bazată pe o deplină înţelegere a riscurilor cu care se 

confruntă şi a modului în care acestea sunt administrate, având în vedere toleranţa/apetitul la 

risc al instituţiei de credit. 

(2) Fiecare persoană din cadrul unei instituţii de credit trebuie să fie deplin conştientă 

de responsabilităţile sate pe linia administrării riscurilor. Responsabilitatea administrării 

riscurilor nu trebuie limitată la nivelul specialiştilor în domeniul riscurilor sau al funcţiilor de 

control. Unităţile operaţionale, sub supravegherea organului de conducere, sunt în primul rând 

responsabile pentru administrarea zilnică a riscurilor, având în vedere toleranţa/apetitul la risc 

al instituţiei de credit şi în conformitate cu politicile, procedurile şi controalele instituţiei de 

credit. 

(3) Organul de conducere trebuie să dedice timp suficient pentru examinarea 

problemelor legate de riscuri. 

(4) În sensul alin. (3), organul de conducere trebuie să fie implicat în mod activ şi să 

asigure alocarea unor resurse adecvate în vederea administrării tuturor riscurilor semnificative 

abordate în cuprinsul prezentului regulament şi în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum şi 

în vederea evaluării activelor, a utilizării ratingurilor externe şi a modelelor interne referitoare 

la riscurile respective. 

(5) O instituţie de credit trebuie să dispună de un cadru cuprinzător de administrare a 

riscurilor care să acopere toate unităţile operaţionale, funcţiile-suport şi pe cele de control, 

care să recunoască pe deplin substanţa economică a expunerilor la risc şi care să conţină toate 

riscurile relevante. Aria de cuprindere a administrării riscurilor trebuie să se refere la riscul de 

credit, de piaţă, de lichiditate, operaţional, de concentrare, reputaţional, de conformitate şi 

strategic." 

Arată intimata că B.N.R. este singura autoritate în măsură să decidă dacă activitatea 

desfăşurată de o entitate este de natura activităţii de creditare cu titlu profesional. Totodată, 

BNR este singura autoritate în măsură să observe dacă o instituţie financiar bancară şi-a 

nesocotit obligaţiile prevăzute de lege privind aplicarea corectă a principiului creditării 

prudenţiale. 

Urmare a sesizării adresate BNR de către apelantă, acest organ de supraveghere a 

cercetat faptele la care s-a referit „D.P.” şi nu a aplicat nicio sancţiune, considerând că a 

acţionat în conformitate cu obligaţiile legale legate de gestionarea riscului şi de afirmare a 

principiului prudenţei. 

D. Susține intimata că, prejudiciul pretins de „D.P.” nu îndeplineşte condiţiile pentru a 

justifica atragerea răspunderii civile delictuale. 

 Arată că, emiterea adresei din data de 11.06.2014 de către reprezentanţii agenţiei nu a 

produs niciun prejudiciu apelantei-reclamante, dimpotrivă, aceasta a condus la prelungirea 

termenului în care „D.P.” avea obligaţia de a face dovada contribuţiei proprii la APDRP, 

aspect recunoscut în mod pe cât se poate de clar de reclamantă, aşa cum rezultă din 

înscrisurile depuse. 

 În măsura în care „D.P.” ar fi avut o conduită diligentă, în intervalul de timp rămas 

până la expirarea datei de a produce dovada aportului personal, aceasta avea posibilitatea 

reală de a consulta oferte şi ale altor instituţii bancare, în vederea obţinerii finanţării necesare, 

această lipsă de diligentă neputând fi pusă in sarcina Băncii. 



În fine, intimata susține că, și pentru ipoteza în care instanța ar trece peste această 

apărare, prejudiciul pretins în cuantum de 194.313 Euro, nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi 

reparabil, respectiv (i) să fie cert, (ii) direct, (iii) personal şi (iv) să rezulte din încălcarea sau 

atingerea unui drept ori a unui interes legitim. 

Invocă neîndeplinirea acestor condiții în cauză, în considerarea următoarelor 

argumente: 

Apelanta-reclamantă invocă un prejudiciu reprezentând limita maximală care ar fi 

putut fi accesată prin finanţarea obţinută de la APDRP, fără a face vreo menţiune despre 

faptul că accesarea acestor fonduri ar fi urmat să se realizeze numai în contextul îndeplinirii 

anumitor condiţii şi depunerii documentelor justificative care să ateste parcurgerea fiecărei 

etape a proiectului. Aceasta cu atât mai mult cu cât, în cuprinsul Contractului de finanţare se 

specifică în mod pe cât se poate de clar că: "beneficiarul va întocmi rapoarte tehnice şi 

financiare pentru a fundamenta cererile de plată în conformitate cu Instrucţiunile de plată, 

Anexa V la prezentul contract. Autorizarea cererilor de plată poate fi invalidată ulterior prin 

constatarea de nereguli. 

Pe de altă parte, sumele de bani rezultând din finanţarea acordată de APDRP urmau să 

fie acordate numai cu condiţia parcurgerii etapelor stabilite în proiect, în mod complet şi fără 

greşeli, ceea ce fac ca prejudiciul invocat de către reclamantă să fie unul eventual. 

În ceea ce privește cheltuielile de judecată acordate de tribunal a căror acordare este 

criticată de apelantă, solicită respingerea criticilor formulate. 

Criticile pe care apelanta-reclamantă le formulează în legătură cu acest aspect se 

subsumează următoarelor motive: 

 Potrivit art. 453 alin. (1) C.pr.civ.: „Partea care pierde procesul va fi obligată, la 

cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată." 

 Astfel cum rezultă din prevederile legale de mai sus, fundamentul juridic al acordării 

cheltuielilor de judecată este reprezentat de culpa procesuală a părţii „care pierde procesul ". 

 Culpa procesuală este cea care trebuia să fundamenteze fiecare sumă la care va fi 

obligată partea care a căzut în pretenţii, cu titlu de cheltuieli de judecată. Culpa procesuală 

presupune fie înregistrarea pe rolul unei instanţe a unei cereri, acţiuni ce se dovedeşte a fi 

neîntemeiată, fie susţinerea unor apărări neîntemeiate. 

În contextul respingerii acţiunii, decizia instanţei de fond de acordare a cheltuielilor de 

judecată este legală. 

 Cât priveşte dovada cheltuielilor de judecată, aceasta a fost pe deplin probată în faţa 

instanţei de fond, prin depunerea de către Bancă, împreună cu nota de cheltuieli a copiilor 

conforme cu originalul a facturilor emise către Bancă şi a extraselor de cont. 

Această modalitate de dovedire a cuantumului cheltuielilor de judecată prin 

prezentarea copiei conforme cu originalul a facturilor emise către clientul societăţii de 

avocatură, ca şi a extraselor de cont care probează încasarea efectivă a sumelor de către 

societatea de avocatură care reprezintă convenţional Banca în acest demers, este pe deplin 

susţinută de dispoziţiile procedurale. 

Prevederile art. 452 C.pr.civ. stabilesc că "Partea care pretinde cheltuieli de judecată 

trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data 

încheierii dezbaterilor asupra fondului cauzei." 

 Pe de altă parte, dispoziţiile art. 150 alin. (2) C.pr.civ. stabilesc că acele copii ale unor 

înscrisuri de care partea înţelege să se folosească în proces "vor fi certificate de parte pentru 

conformitate cu originalul". 

În condiţiile în care legea de procedură stabileşte cu claritate regula potrivit căreia pot 

fi depuse în probaţiune copii ale înscrisurilor doveditoare, urmând ca acestea să fie certificate 

de parte pentru conformitate cu originalul, susţinerile apelantei-reclamante din cuprinsul 

motivelor de apel sunt total neavenite. 

 Susține că, facturile au fost depuse în copie conformă cu originalul, faţă de 

împrejurarea că originalele unor asemenea documente contabile justificative sunt necesare 



societăţii de avocatură pentru ţinerea evidenţei contabile. Cât priveşte însă extrasele de cont, 

cu evidenţă acestea nu puteau fi depuse decât în copie, în condiţiile în care plata facturilor de 

către Bancă sa realizat prin virament bancar. 

Solicită intimata să se aibă în vedere nota înregistrată cu număr de ieşire 

607/04.02.2016 cuprinzând onorariile şi cheltuielile aferente contractului de asistenţă juridică 

încheiat între Bancă şi societatea de avocatură, ce are valoarea unei chitanţe liberatorii şi face 

dovada deplină a încasării onorariului şi a tuturor celorlalte costuri ce au fost realizate de 

reprezentanţii convenţionali în beneficiul clientului, și care a fost depusă în original la dosarul 

cauzei, aşa încât susţinerile contrare ale „D.P.” nu pot fi primite. 

Solicită instanţei de control judiciar respingerea acestei critici. 

Sub aspectul unei pretinse lipse de justificare a cheltuielilor de judecată, arată că 

susţinerea este formulată cu scop exclusiv şicanatoriu, la dosarul de fond existând respectivele 

înscrisuri. 

 Cât priveşte pretinsa lipsă de motivare de către instanţa de fond a deciziei de acordare 

a sumei totale de 28.423,13 RON cu titlu de cheltuieli de judecată, solicită respingerea acestei 

critici. 

După cum reiese din considerentele hotărârii apelate, instanţa de fond a dat eficienţă 

dispoziţiilor art. 453 C.pr.civ. pentru a admite cererea formulată de Bancă de obligare a 

apelantei-pârâte la plata cheltuielilor de judecată. Ori, indicarea de către instanţa de fond a 

temeiului de drept care a stat la baza acordării cheltuielilor de judecată dezvăluie motivele 

avute în vedere de judecătorul fondului la pronunţarea unei atare soluţii. 

Motivarea unei hotărâri nu este o problemă de volum, ci una de esenţă, de conţinut, 

aceasta trebuind să fie clară, concisă şi concretă, în concordanţă cu probele şi actele de la 

dosar. 

 Sub aspectul cuantumului cheltuielilor de judecată acordate, acesta este rezultatul 

excluderii de către judecătorul fondului a ultimei facturi emise către Bancă 

nr.857768/22.12.2015 în valoare de 1.856,27 RON din suma totală solicitată cu titlu de 

cheltuieli de judecată de 30.279,40 RON. 

 Astfel, suma de 28.423,13 RON acordată de instanţa de fond cu titlu de cheltuieli de 

judecată reprezintă rezultatul diferenţei dintre suma totală solicitată cu acest titlu de Bancă în 

cuantum de 30.279,40 RON şi suma de 1.856,27 RON, aceasta din urmă fiind valoarea 

ultimei facturi emise către „G.Bank” şi achitate. 

Solicită şi respingerea cererii formulate în subsidiar de către apelanta-reclamantă de 

cenzurare a cuantumului cheltuielilor de judecată. 

 Astfel cum a statuat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa, 

inclusiv în dreptul intern, partea care a câştigat procesul va putea obţine rambursarea unor 

cheltuieli, în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil. Cu 

alte cuvinte, cheltuielile de judecată cuprind acele sume de bani care în mod real, necesar şi 

rezonabil au fost plătite de partea care a câştigat procesul în timpul şi în legătură cu acel 

litigiu. 

Caracterul real al cheltuielilor de judecată rezultă cu prisosinţă din faptul că la dosarul 

de fond al cauzei au fost depuse dovezile privind efectuarea de către „G.Bank” a plăţii 

onorariului avocaţial stabilit, ca şi a celorlalţi costuri administrative ocazionate de 

reprezentarea în această cauză (costuri de deplasare, fotocopiere a documentelor, poştale etc). 

În concluzie, cum între „G.Bank” şi societatea civilă de avocatură NNDKP există un 

contract de asistenţă juridică, respectiv faptul că la dosarul de fond al cauzei există dovezile 

privind plata de către Bancă a onorariului stabilit în cuantum de 30.279,40 RON, este evident 

că onorariul de avocat/cheltuielile de judecată sunt reale. 

 Caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată. Având ca temei prevederile art. 453 

alin. (1) C.pr.civ., precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, respectiv a 

Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată, 

reprezentate în cazul nostru de onorariul avocatului, trebuie să se aprecieze în baza 



următoarelor criterii: (a) valoarea pricinii, (b) munca depusă de avocat şi (c) pregătirea 

profesională a avocatului. Cu alte cuvinte, stabilirea caracterului rezonabil al onorariului de 

avocat are la bază atât criterii obiective (valoarea pricinii şi munca depusă de avocat) cât şi 

criterii subiective (pregătirea profesională a avocatului/prestanţa/notorietatea). 

 Criteriile mai sus menţionate au fost avute în vedere de părţi la momentul stabilirii 

cuantumului onorariului de avocat şi trebuie avute în vedere şi de către instanţa de control 

judiciar la momentul reanalizării cuantumului cheltuielilor de judecată. 

 Referitor la criteriul subiectiv de stabilire a onorariului de avocat -

notorietatea/prestanţa/pregătirea profesională a avocatului, trebuie avut în vedere şi faptul că 

Banca a fost reprezentată de NNDKP, Societate de avocatură clasificată de către firmele de 

evaluare a avocaţilor ca fiind societatea de avocatură numărul unu în ceea ce priveşte litigiile 

şi arbitrajul. 

 Caracterul necesar al cheltuielilor de judecată. După cum am precizat mai sus, sumele 

cheltuite de persoana ce a câştigat procesul trebuie să contribuie în mod semnificativ la 

soluţionarea cauzei, în sensul că trebuie să aibă legătură cu obiectul judecăţii. în cazul de faţă, 

activitatea desfăşurată de avocat a contribuit în mod categoric la: redactarea întâmpinării; a 

întâmpinării la precizarea acţiunii formulate „D.P.”; la redactarea notelor de probe; pregătirea 

probatoriului; pregătirea şi redactarea de concluzii scrise şi a unui supliment al concluziilor 

scrise; reprezentarea Băncii în faţa instanţei de judecată competente să soluţioneze litigiul la 

toate termenele de judecată. 

Solicită a se avea în vedere că, din considerentele hotărârii apelate, rezultă că în 

soluţionarea cauzei, instanţa de fond a avut în vedere toate apărările, precum şi materialul 

probator şi practica judiciară depuse la dosarul cauzei. 

Solicită obligarea apelantei-reclamante la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de 

derularea prezentului litigiu. 

În drept invocă art. 471 alin. (5) C.pr.civ., art.476 C.pr.civ., Codul Civil, OUG 

nr.99/2006, Regulamentul BNR nr.5/2013. 

În apel s-a făcut aplicaţiunea alineatului (2) al articolului 478 Cod procedură civilă, 

curtea de apel încuviinţând completarea probelor administrate la prima instanţă şi 

administrarea de probe noi, propuse de părţi în motivarea apelului şi în întâmpinare. 

 În acest sens, s-au depus înscrisuri. 

  Examinând actele şi lucrările dosarului, în aplicarea art. 478 alineat (1) Cod 

procedură civilă, curtea constată că tribunalul a expus argumentele care au condus la soluţia 

judiciară adoptată, motivarea primei instanţe urmând a fi completată de Curtea de apel, acolo 

unde se impune, prin considerentele deciziei de faţă.  

Curtea notează că, apelanta-reclamantă îşi fundamentează pretențiile atât pe 

răspunderea civilă contractuală cât şi pe răspunderea delictuală – aspect corect reținut și de 

tribunal - susţinând că banca s-ar fi obligat să îi acorde garanţiile ce i-au fost solicitate în 

cadrul Contractul de finanţare nr. C312C011213900007 din 24.04.2014 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală 

România ("Contractul de finanţare"), obligaţie care nu a mai fost onorată în termen, din culpa 

băncii, împrejurare care a condus la pierderea finanţării nerambursabile, astfel încât, prin fapta 

intimatei-pârâte şi a angajaţilor acesteia a suferit un prejudiciu egal cu suma de care ar fi 

beneficiat ca urmare a contractului de finanţare menționat, respectiv suma de 194.313 EUR. 

Potrivit contractului de finanţare cu nr. C312c011213900007 din 24.04.2014, 

apelanta-reclamantă urma să beneficieze de o finanţare nerambursabilă de maxim 194.313 

EUR, valoarea totală eligibilă a proiectului fiind de maxim 228.604 EUR. 

De asemenea, beneficiarul era obligat să depună o garanţie financiară care să acopere 

suma solicitată în avans în procent de 110% eliberată de către o instituţie financiar bancară 

sau de către FGCR IFN SA sau FNGCIMM SA IFN, garanţia financiară depunându-se odată 

cu dosarul cererii de plată a avansului.  



Primul motiv de apel vizează împrejurarea că banca i-ar fi creat prezumţia aprobării 

dosarului, respectiv că aceasta şi-a manifestat acordul în sensul încheierii contractului de 

credit solicitat. 

Invocă apelanta că, pârâtele din prezenta cauză știau că este o firmă start-up, încă de la 

momentul depunerii cererii de creditare, și, în niciun moment nu au informat-o că nu s-a putut 

încadra în condiţiile de aprobare a facilitaţilor de creditare pe acest motiv.  

Potrivit apelantei, faptul că ea era o firma "start-up" nu a reprezentat un impediment în 

depunerea dosarului de creditare, neexistând nicio condiţionare în acest sens din partea băncii.  

Cu toate acestea, firma start-up este unul din motivele de respingere a cererii de 

creditare. 

Curtea de apel reține că apelanta „D.P.” a fost înfiinţată în anul 2012 în vederea 

accesării unor fonduri pentru dezvoltarea proiectului investiţional intitulat Unitate Modernă 

de Producţie articole igienice de hârtie, privind producţia de hârtie igienică şi prosoape de 

bucătărie, linia de finanţare aleasă de aceasta constând în Măsura 312-Microîntreprinderi, 

pentru care, una dintre condiţiile de eligibilitate era ca firma care depune proiectul să fie start-

up (nou înfiinţată). 

În noiembrie 2013, anterior aflării rezultatelor privind cererea sa de finanţare adresată 

APDRP, apelanta „D.P.” a iniţiat discuţiile cu „G.Bank”, Agenţia laşi, solicitând acordarea 

unei cofinanţări pentru implementarea proiectului pe care urma să îl obţină în urma 

organizării licitaţiei de către APDRP. Scopul corespondenţei adresată Băncii era de a obţine 

un credit prin care să justifice/susţină suma reprezentând 15% din valoarea eligibilă a 

Proiectului.  

Într-o primă etapă, apelanta-reclamantă a solicitat deschiderea unui cont curent în 

RON la Bancă, transmiţând în acest sens o solicitare scrisă la data de 31.12.2013, deoarece nu 

cunoştea care va fi soarta cererii de finanţare depusă la autoritatea contractantă. 

Apelanta a reluat discuţiile purtate iniţial în formă incipientă cu reprezentanţii Băncii 

la finalul anului 2013, după obţinerea răspunsului afirmativ din partea APDRP privind 

selectarea cererii de finanţare.  

Astfel, prin notificarea din 18 martie 2014, apelanta a fost încunoştinţată de APDRP 

că, în urma verificării şi evaluării cererii de finanţare, a fost selectat proiectul său urmând să 

fie încheiat contractul de finanţare. 

În cuprinsul aceleiaşi notificări, autoritatea contractantă aducea la cunoştinţa apelantei 

„D.P.” obligaţia de a transmite autorităţii contractante, în termen de maxim 90 de zile 

calendaristice de la data confirmării de primire a notificării, documentul/documentele care 

certifică existenţa cofinanţării, respectiv: 

a) documentele în original care dovedesc capacitatea şi sursa de cofinanţare emise de 

către o instituţie financiar bancară; 

b) declaraţia pe proprie răspundere.  

Se prevedea expres că, pentru ipoteza nedepunerii în termenul indicat a documentelor 

obligatorii, contractul de finanţare va fi reziliat de drept. 

Ulterior primirii notificării din partea APDRP, la data de 24.04.2014 părţile au 

încheiat Contractul de finanţare nr. C312C011213900007 pentru acordarea ajutorului 

financiar nerambursabil în condiţiile programului naţional pentru dezvoltare rurală România 

("Contractul de finanţare") . 

Prin art. 4 pct. (5) din Contractul de finanţare, „D.P.” şi-a asumat obligaţia de a 

depune o garanţie financiară care să acopere suma solicitată în avans în procent de 110%, 

eliberată de o instituţie financiar bancară. Scrisorile eliberate de către FGCR IFN SA sau de 

către FNGCIMM SA 1FN puteau fi depuse exclusiv de către beneficiarii publici. 

Instanţa de apel reţine că, încă de la momentul formulării cererii de credit către Bancă, 

apelanta-reclamantă a fost informată şi şi-a asumat sub semnătură eventualitatea respingerii 

cererii de acordare a creditului, în chiar cuprinsul cererii de credit semnate de către „D.P.” 



menţionându-se că: "Banca poate refuza cererea mea de credit fără să fie obligată a da 

explicaţii privind motivul deciziei de neacordare a creditului." 

Prin chiar motivele de apel, reclamanta recunoaște că, i-a fost recomandată intimata 

„G.Bank” ca unitate bancară ce a acordat și acordă facilitaţi de creditare firmelor de acest tip, 

de către consultantul L.C. (care a scris, de altfel, si proiectul) și că verbal, reprezentanții 

băncii i-au indicat că există aprobare pentru firmele start-up care îndeplinesc condiţiile 

solicitate.  

Așadar, rezultă cu evidență că banca avea disponibilitatea de a acorda facilitățile în 

discuție pentru firmele start-up însă, acordarea era condiționată de dovedirea îndeplinirii 

condițiilor solicitate de intimată. 

 Curtea constată că, pentru determinarea solvabilităţii şi bonităţii apelantei-reclamante 

împrejurarea că „D.P.” este firmă start-up a fost analizată coroborat cu celelalte condiţii 

verificate de către „G.Bank”. Astfel nu poate fi primită critica apelantei-reclamante în 

legătură cu acest aspect, în contextul în care, calitatea de firmă de start-up nu a fost 

determinantă pentru respingerea cererii de acordare a creditului. 

Astfel cum în mod judicios a reţinut şi tribunalul, neaprobarea cererii de credit de către 

Bancă a fost determinată de rezultatul analizei situaţiei financiare, în mod special de lipsa 

unui aport propriu adecvat raportat la valoarea eligibilă a proiectului. 

În cauza pendinte solicitarea „D.P.” nu a putut fi aprobată în condiţiile în care 

apelanta-reclamantă nu a prezentat garanţii acoperitoare, aportul propriu al acesteia fiind 

foarte mic, de numai 3,85% din valoarea proiectului, disproporţia vădită dintre dimensiunea 

proiectului şi activitatea firmei. 

Din analiza probatoriilor cauzei rezultă cu evidenţă că respingerea cererii de acordare 

a creditului a avut la bază raţiuni de ordin economic a operaţiunii de creditare apreciate şi în 

contextul unei firme nou înfiinţate pentru susţinerea proiectului cu fonduri europene. 

Curtea reţine şi că, solicitarea de acordare a creditului pentru apelanta „D.P.” prezenta 

un factor de risc ridicat, câtă vreme toate băncile pe care aceasta le contactase, anterior intrării 

în negocieri cu intimata, au refuzat să-i acorde creditul. 

Acest aspect rezultă chiar din conţinutul sesizării transmisă de către apelanta-

reclamantă Băncii Naţionale a României, în care arată că, ulterior încheierii Contractului cu 

APDRP a solicitat şi consultat ofertele de credit şi ale altor bănci, fără ca vreuna să îi aprobe 

cererea de finanţare a apelantei. 

Pe de altă parte, şi din răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu, în cuprinsul 

căruia aceasta recunoaşte că mai multe unități bancare au refuzat să acorde finanţări firmelor 

nou înfiinţate, şi că mai mult, Banca „T.”, singura care a fost de acord să-i analizeze dosarul, 

i-a comunicat după două săptămâni refuzul de soluţionare a cererii de acordare a creditului, 

rezultă că apelanta-reclamantă cunoştea gradul de risc ridicat ca cererea sa să fie respinsă. 

În aceste circumstanțe, faptul că intimata „G.Bank” nu a respins - de plano - discuțiile 

cu apelanta și a acceptat să analizeze solicitarea de creditare formulată de aceasta, nu poate fi 

interpretat în sensul indicat de apelantă, respectiv al creării unei prezumţii de aprobare a 

dosarului, și nici în cel al manifestării acordul în sensul încheierii contractului de credit 

solicitat. 

În acest sens Curtea reține că, orice solicitare de acordare a unui credit este supusă 

unei perioade de analiză/evaluare anterioară acordării creditului. Această procedură nu este o 

alegere discreţionară a Băncii, ci o obligaţie legală, respectiv obligaţia de prudenţă în 

activitatea de creditare ce îi incumbă în baza Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind 

cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit. 

Este evident că intimata era obligată să condiţioneze acordarea finanţării de 

îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de normele interne adoptate în acord cu 

normele prudenţiale impuse de reglementările BNR şi obţinerea aprobării de la organul 

competent al băncii, procedură obligatorie de acordare a finanţării. 



Aceste aspecte rezultă și din declarația martorului R.B. care declară că acordarea 

împrumutului solicitat de „D.P.” depindea de rezultatul analizei de risc, martorul susținând că: 

"S-a solicitat o sumă în jur de 90/100.000 euro, dar suma a fost tot timpul în discuţie întrucât 

aceasta depindea de condiţiile îndeplinite de reclamantă. Această sumă depindea de valoarea 

proiectului ce urma a fi susţinut pe fondurile europene, de garanţiile pe care reclamanta urma 

să le aducă, precum şi de suma pe care aceasta urma să o investească din fondurile proprii. 

[...] Propunerea era formulată de agenţie, aceasta trebuia trimisă la Bucureşti la sediul central, 

trebuia analizată acolo şi urma să vină aprobarea". 

Curtea evidenţiază că sunt fără suport probator susţinerile apelantei potrivit cu care, în 

etapa de constituire a dosarului de credit, a depus de o listă cu bunurile ce urmau a fi avute în 

vedere ca şi garanţii pentru acordarea facilitaţilor de creditare, care au fost selectate – exclusiv 

- de bancă pentru a fi supuse evaluării și că, doar la insistenta apelantei-reclamante, a fost 

evaluat terenul specificat în e-mail ca fiind mai valoros, reclamanta dorind să se asigure că 

valoarea bunurilor-garanţii va fi suficientă şi că nu va constitui motiv pentru refuzarea 

aprobării facilitaţilor de creditare. 

Curtea constată că apelanta-reclamantă a fost cea care a impus ritmul desfășurării 

analizei premergătoare soluţionării cererii sale de credit, chiar de la momentul imediat 

următor primirii notificării de aprobare a finanțării. 

 Dovadă în acest sens este şi corespondenţa e-mail dintre R.B., angajatul intimatei, şi 

C.C. (administratorul „D.P.”), din data de 17.03.2014, prin care, angajatul Băncii îi comunică 

administratorului apelantei-reclamante: 

"Pentru reluarea dosarului de credit vă rog să ne transmiteţi în completare următoarele 

acte: Balanţa la decembrie 2013 şi balanţa la ianuarie 2014, Anexa din ataşament 

recompletată cu datele la ultima balanţă disponibilă". 

 Prin acelaşi e-mail i se solicita apelantei să depună şi copie după notificarea de 

acordare a finanţării şi i se atrăgea atenţia să verifice termenul de semnare a contractului de 

finanţare. 

 Curtea notează conduita numitului R.B., angajatul intimatei, caracterizată prin 

profesionalism și diligență tocmai în dorința de a se asigura că apelanta se va încadra în 

termenele impuse prin Contractul de finanţare nr. C312C011213900007.  

Cu toate acestea, abia la data de 05.05.2014 apelanta a înaintat Băncii, solicitarea 

înregistrată în evidenţa „G.Bank” sub nr.144262/07.05.20147, în vederea evaluării imobiliare 

a trei imobile în scopul aducerii acestora drept garanţie Băncii, respectiv: 

- imobilul teren intravilan situat în Bîrlad, în suprafaţă de 901 mp, având număr 

cadastral 74047, nr.CF 74047, proprietatea societăţii SC „D.P.” SRL; 

- imobilul teren intravilan situat în municipiul Bîrlad, în suprafaţă de 983 mp, număr 

cadastral 72899, nr.CF 72899, proprietatea administratorului; 

- imobilul teren arabil situat în extravilanul comunei P., judeţul Vaslui în suprafaţă de 

5000 mp, având număr cadastral 374, CF 70689, proprietatea societăţii „D.P.”. 

Curtea notează că, ulterior, prin solicitarea transmisă Băncii la data de 19.05.2014, 

reprezentantul „D.P.” a solicitat ca imobilul teren arabil situat în extravilanul comunei P. din 

judeţul Vaslui să nu mai fie evaluat. 

În cuprinsul ambelor solicitări, apelanta-reclamantă şi-a manifestat în mod expres 

acordul de a achita preţul evaluării specificat în documentul privind "Tarif evaluare clienţi 

persoane juridice" împuternicind Banca să debiteze contul Societăţii cu contravaloarea 

serviciilor prestate. 

Cutea constată că, reprezentantul „G.Bank” Agenţia Podu Roş Iaşi, a comunicat 

apelantei „D.P.”, pe e-mail, la aceeaşi dată de 19.05.2014 că, în ipoteza în care nu se mai 

realizează evaluarea pentru imobilul din P. se va achita o diferenţă de 421,6 RON în vederea 

obţinerii rapoartelor de evaluare pentru cele două terenuri din mun. Bârlad. Prin acelaşi mail, 

reprezentantul Băncii a făcut cunoscut apelantei-reclamante inclusiv necesitatea obţinerii unei 



aprobări de la colegii din centrala Băncii pentru înregistrarea noii solicitări în detrimentul 

imobilului din comuna P. care nu va mai fi evaluat.  

Este de notat și faptul că, la data de 19.05.2014, „D.P.” a alimentat contul deschis la 

„G.Bank” cu suma de 425 RON, asumându-și consecințele renunțării la evaluarea imobilul 

din P.. 

Raportat la probatoriile anterior expuse, urmează a fi înlăturate susținerile apelantei 

potrivit cu care, doar verbal ar fi fost informată de către reprezentantul intimatei, R.B., că nu 

pot fi evaluate toate bunurile, fiind suficiente doar cele indicate, că doar la insistența sa a fost 

modificată lista, fiind evaluate bunuri de o valoare mai mare, întrucât dorea să se asigure că 

valoarea bunurilor-garanţii va fi suficientă și că nu va constitui motiv pentru refuzarea 

aprobării facilitaţilor de creditare. 

În aceste condiții, este evident că doar conduita apelantei a fost de natură a amâna și 

prelungi evaluarea imobilelor care urmau să constituie garanţii și nicidecum vreo faptă 

imputabilă numitului R.B., reprezentantul „G.Bank”.  

Societatea de evaluare S.C. „F.” S.R.L., a efectuat evaluările chiar în decursul lunii 

mai 2014, stabilind următoarele valori: 

- pentru imobilul reprezentat de apartament, situat în Mun. B., a fost stabilită o valoare 

de piaţă de 18.000 Euro; 

- pentru imobilul format din casă şi teren, situat în Mun. B., a fost estimată o valoare 

de piaţă de 62.200 Euro; 

- pentru imobilul situat în comuna P. din judeţul Vaslui, valoarea de piaţă a fost 

stabilită la suma de 8.000 Euro; 

- pentru imobilul situat în mun. B., valoarea de piaţă a fost stabilită la suma de 26.000 

Euro, din care terenul proprietatea administratorului a fost evaluat la suma de 15.000 Euro şi 

terenul proprietatea „D.P.” a fost evaluat la suma de 11.000 Euro. 

Sumele obţinute în urma evaluării imobilelor pe care „D.P.” intenţiona să le aducă în 

garanţie erau în mod evident insuficiente pentru garantarea sumelor solicitate cu titlu de 

împrumut, aproximativ 52% din valoarea solicitată cu titlu de finanţare. 

În aceste condiţii apelanta, deşi iniţial renunţase la evaluarea imobilului teren situat în 

comuna P. din judeţul Vaslui, prin corespondenţa transmisă către Bancă la data de 27.05.2014 

a solicitat evaluarea şi a acestui imobil. 

După ce s-a finalizat și evaluarea acestei noi garanții adusă de apelantă, dosarul de 

credit a fost complet la începutul lunii iunie 2014, moment la care reprezentanţii agenţiei l-au 

transmis spre analiză departamentului de risc din centrala Băncii. 

Efectuând analiza bonităţii apelantei-reclamante, precum şi a condiţiilor financiare, 

răspunsul departamentului de risc al Băncii a fost unul negativ, în sensul respingerii aprobării 

creditului, motivele care au stat la baza acestei decizii fiind: garanţiile neacoperitoare; 

contribuţia foarte mică a reclamantei, de aproximativ 3,85% din valoarea proiectului; 

dimensiunea prea mare a proiectului raportat la activitatea firmei; condiţia de firmă start-up. 

Acest aspect rezultă din corespondenţa electronică din data de 17.06.2014 transmisă 

de către D.P., din cadrul departamentului de risc al centralei Băncii, către reprezentanţii 

agenţiei din Iaşi, pentru a-i informa despre respingerea solicitării de aprobare a creditului 

formulată de către „D.P.”, precum şi despre motivele care au fundamentat această decizie. 

Probatoriile administrate contrazic susținerile apelantei conform cărora, pe tot 

parcursul dosarului de creditare, intimata „G.Bank” ar fi fost cea care a tergiversat – fie prin 

eliminarea anumitor bunuri - garanţii, fie prin solicitarea repetată de documente/situaţii 

financiare, cu suplimentare evaluări si garanţii - nu numai analiza creditului, dar si 

aprobarea/respingerea lui trecând fără înştiinţare peste termenul limită la care putea fi depusă 

dovada cofinanţării. 

Este evident că apelanta a avut o poziție oscilantă cu privire la garanțiile pe care a 

înțeles să le ofere, împrejurare ce a dus la prelungirea termenului necesar evaluării tuturor 

garanțiilor care au fost în cele din urmă oferite, toate acestea conducând la întârzierea 



momentului analizării solicitării de acordare a creditului de către departamentului de risc din 

centrala Băncii. 

Un alt aspect invocat de apelanta vizează împrejurarea că, solicitarea primită din 

partea paratei „G.Bank” de deschidere a contului curent pentru fidejusorul, SC „D.P.” SRL, 

era o certitudine de aprobare a creditului. Arată apelanta că, prin e-mailul din 25 iunie 2014 – 

„G.Bank” îi solicita acesteia deschiderea contului curent pentru fidejusor, pe SC „D.P.” SRL, 

creând prezumţia de aprobare a creditului, în condiţiile în care din corespondența internă a 

băncii rezultă că dosarul de creditare era respins încă din 17 iunie 2016.  

Susține apelanta că, pentru acest motiv instanţa de fond, în scopul lămuririi cauzei, 

trebuia să procedeze la emiterea unei adrese către „G.Bank”, pentru a comunica în ce etapă de 

analiză sau aprobare credit se solicită deschiderea contului curent/contului curent pentru 

fidejusor. 

Curtea constată că aspectele de mai sus nu au format obiectul de învestire al instanței 

nici prin cererea inițială, nici prin completarea la cererea de chemare în judecată depusă la 

data de 16 iunie 2017. 

Procesul civil este guvernat de principiul disponibilității, statornicit în cuprinsul disp. 

art. 9 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit cu care obiectul și limitele procesului sunt stabilite 

prin cererile și apărările părților. 

In aceste limite de învestire, judecătorul fondului este ținut a se pronunța, dispozițiile 

art. 22 alin. 6 prevăzând expres această obligație. 

În consecință, nefiind legal învestită cu o atare solicitare, instanţa de fond nu avea 

obligația de a proceda la emiterea unei adrese către „G.Bank”, pentru a comunica în ce etapă 

de analiză sau aprobare credit se solicită deschiderea contului curent/contului curent pentru 

fidejusor, astfel cum susține apelanta prin prezentul apel. 

 Pe de altă parte, chestiunea în discuție nu poate forma obiect de analiză nici în 

prezentul apel întrucât, potrivit prevederilor art. 476 alin. (2) Cod procedură civilă, instanţa de 

apel se va pronunţa, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanţă. 

De asemenea efectul devolutiv al apelului este limitat și de disp. art. 478 alin. (2) Cod 

procedură civilă potrivit cu care, pe calea cererii de apel părţile nu se vor putea folosi înaintea 

instanţei de apel de alte motive, mijloace de apărare şi dovezi decât cele cu care prima 

instanţă nu a fost învestită în mod expres.  

În fața instanței de apel s-a admis cererea apelantei de a solicita băncii să depună 

dovada modalității în care a înștiințat apelanta în legătură cu respingerea solicitării sale de 

acordare a creditului. 

În acest sens, prin adresa nr. 170144/30.03.2017 intimata „G.Bank” informează 

instanța că, la data de 17.06.2014, reprezentanții apelantei au fost înștiințați verbal de decizia 

băncii, finanțatorul neavând nicio obligație contractuală sau legală de a comunica în scris 

decizia luată. 

Curtea constată că, în cauza C-449/13 CJUE a reținut că articolul 5 alineatul (6) din 

Directiva 2008/48 privind contractele de credit pentru consumatori trebuie interpretat în 

sensul că, deşi nu se opune ca creditorul să furnizeze explicaţii corespunzătoare 

consumatorului înainte de a fi evaluat situaţia financiară şi nevoile acestuia din urmă, este 

posibil ca evaluarea bonităţii consumatorului să impună o adaptare a explicaţiilor 

corespunzătoare furnizate, care trebuie comunicate consumatorului în timp util, anterior 

semnării contractului de credit, fără să dea însă naştere obligaţiei de a întocmi un document 

specific. În acest sens CJUE a reținut că aceste obligații de informare asupra bonității 

constatate au un caracter precontractual și nu pot fi îndeplinite în stadiul încheierii 

contractului, ci doar anterior. 

În consecință, instanța de apel constată că intimata nu era obligată să furnizeze un 

document scris, în cuprinsul căruia să consemneze refuzul acordării creditului. 

Curtea notează că, înscrisurile depuse la dosar conturează concluzia că, deşi apelanta a 

susţinut că nu a avut cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut o contribuţie 



proprie mai mare, cu toate acesta, la datele de 19.06.2014 şi de 24.06.2014 aceasta discuta cu 

reprezentantul băncii despre valoarea contribuţiei sale (filele 192-193).  

Instanța de apel are în vedere că, prin mail-ul transmis „G.Bank” la data de 

11.06.2014, „D.P.” recunoaşte că era în aşteptarea unui răspuns din partea acesteia cu privire 

la cererea de acordare a creditului şi a emiterii scrisorii de garanţie bancară: "Vă rog frumos, 

spuneţi-mi ce se întâmplă cu aprobarea creditului. Mi-a spus dl. L. că va lua o adresă de la 

bancă pentru prelungirea termenului, însă aş vrea totuşi să ştiu când vine aprobarea." 

Pe de altă parte, corespondenţa transmisă Băncii de către „D.P.” la data de 19.06.2014 

- cam o săptămână după emiterea adresei din 11.06.2014 – atestă indubitabil că la acel 

moment apelanta-reclamantă se afla în aşteptarea unui răspuns din partea Băncii în legătură cu 

solicitarea acesteia de acordare a unui credit: "Sper să se rezolve favorabil cererea de credit. 

Mi-am pus mari speranţe în proiectul acesta (...)." 

Această poziție a apelantei confirmă susținerile intimatei în sensul existenței 

disponibilității băncii de a veni în sprijinul clientului său S.C. „D.P.” S.R.L. pentru obținerea 

finanțării solicitate, dar numai sub condiția reducerii cotei sale de risc, prin mărirea 

contribuției personale a beneficiarului facilității, de la suma de 45.000 lei la suma de 35.000 

euro. 

Un alt aspect criticat de apelantă vizează valoarea juridică a Adresei nr. 

1861983/11.06.2014 emisă de „G.Bank”, apelanta susținând că în mod greșit s-a reținut de 

tribunal că ea ar fi avut cunoştinţă de conţinutul nereal al acesteia.  

Învederează că este eronată constatarea instanței că emiterea adresei a fost doar 

consecința solicitării reclamantei, în vederea prelungirii termenului de depunere a garanțiilor 

în contractul de finanţare nr. C312C011213900007/ 24.04.2014 unde apelanta S.C. „D.P.” 

S.R.L. era beneficiar declarat eligibil de APDRP.  

Susține apelanta că ea doar s-a conformat dispoziţiei interne emise de APDRP, prin 

care s-a decis prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a cofinanţării, în măsura în 

care firma beneficiară a proiectului făcea dovada, printr-o adresă a unităţii financiare, a etapei 

avansate în analiza dosarului de credit. Raportat la această situaţie, apelanta-reclamantă a 

informat banca, „G.Bank”, asupra necesitaţii unei adrese conform celor prezentate. Arată că 

adresa menţionată nu a fost emisă la solicitarea exclusivă a apelantei-reclamante, deoarece în 

lipsa unei dispoziţii legale a APDRP, solicitarea nu avea nicio forţa juridica, termenul stabilit 

iniţial neputând fi depăşit.  

Susține că ea nu a solicitat expres băncii ca adresa să aibă un anumit conţinut, cu atât 

mai puţin nu se poate face dovada că reclamanta ar fi solicitat băncii - în cunoştinţa de cauza - 

să menţioneze în adresă faptul că facilităţile de credit au fost aprobate, deşi acest lucru nu era 

adevărat. 

Curtea reține că aspectele invocate de apelantă sunt contrazise de probatoriile 

administrate în cauză. 

În acest sens, prin mail-ul transmis Băncii la data de 11.06.2014, „D.P.” recunoaşte că: 

avea cunoştinţă de emiterea acestei adrese şi era în aşteptarea acesteia în vederea prelungirii 

termenului în care avea obligaţia de a face dovada aportului propriu; era încă în aşteptarea 

unui răspuns din partea „G.Bank” cu privire la cererea de acordare a creditului şi a emiterii 

scrisorii de garanţie bancară, aprobarea creditului nefiind cu evidenţă o certitudine, depinzând 

de rezultatul analizei de risc. 

Pe de altă parte, din răspunsurile la interogatoriul administrat în etapa fondului, „D.P.” 

cunoştea şi faptul că aprobarea cererii sale de credit urma să fie decisă de către angajaţi ai 

Băncii care lucrează în sediul central/departamentul de risc, iar nu de către reprezentanţii 

agenţiei din Iaşi a Băncii. 

Mai mult, răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu cuprinde şi o recunoaştere a 

consecințelor acestei adresei din data de 11.06.2014, cu privire la scopul său limitat, respectiv: 

"în baza adresei am prelungit termenul pentru a depune contractul de credit şi garanţii." 



Recunoaşterea „D.P.” cu privire la unicele efecte juridice ale Adresei din 11.06.2014 

este reiterată de altfel în cuprinsul sesizării adresate de aceasta către BNR, în cuprinsul căreia 

se menționează că: "Apropiindu-se data la care trebuia semnat contractul şi văzând că actele 

nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, persoana mai sus menţionată mi-a eliberat o 

adresă, adresă ce o ataşez acestui memoriu, cu ajutorul căreia să prelungesc la APDRP, 

perioada în care să depun cota mea de finanţare sau contractul de credit [...]. Cu ajutorul 

acestei adrese, am reuşit să prelungesc pentru încă 30 de zile această perioadă în care trebuia 

să mă prezint la APDRP cu acel contract de credit cu banca. Ataşez şi copie după actul 

adiţional din 23.06.2014." 

Toate aceste probatorii atestă că apelanta cunoștea clar consecințele pe care urma să le 

producă Adresa din data de 11.06.2014, neputând fi primită susţinerea acesteia conform căreia 

a considerat respectiva adresă drept o aprobare neechivocă a cererii sale de acordare a 

creditului. 

Nu poate fi primită susținerea apelantei că ea doar s-a conformat dispoziţiei interne 

emise de APDRP, prin care s-a decis prelungirea cu 30 de zile a termenului de depunere a 

cofinanţării, câtă vreme probatoriul analizat atestă că respectiva adresă emisă de bancă îi era 

necesară tocmai în scopul obținerii respectivei prelungiri de la APDRP.  

Curtea constată că finanțatorul APDRP putea dispune prelungirea cu 30 de zile a 

termenului de depunere a cofinanţării, doar în măsura în care firma beneficiară a proiectului 

făcea dovada, printr-o adresă a unităţii financiare, a etapei avansate în analiza dosarului de 

credit. 

În raport de cele expuse, este corectă statuarea judecătorului fondului, în sensul că, 

susţinerea reclamantei că pârâta s-a obligat la încheierea contractului prin emiterea adresei din 

11.06.2014 este infirmată atât de conţinutul corespondenţei purtate cu reprezentantul băncii - 

cu care a discutat doar despre o adresă necesară prelungirii unui termen - cât şi din sesizarea 

depusă de reclamantă la BNR la 15.09.2014, în care arată că adresa i-a fost emisă exclusiv 

pentru prelungirea termenului. 

Banca nu a intrat în niciun moment într-un raport contractual cu apelanta-reclamantă 

câtă vreme Adresa nr. 183169 din 11.06.2014 nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru 

a reprezenta ofertă valabilă de a contracta.  

Astfel, oferta fermă de contractare presupune exprimarea unei propuneri neîndoielnice 

pentru un angajament juridic, neechivocă, precisă şi completă care include toate elementele 

necesare pentru încheierea contractului, art. 1188 din Codul civil prevăzând că: "O propunere 

constituie ofertă de a contracta dacă aceasta conţine elemente pentru formarea contractului şi 

exprimă intenţia ofertantului de a se obliga în cazul acceptării ei de către destinatar". 

Solicitările făcute de angajaţi ai băncii cu privire la situaţia financiară a acesteia, la 

gradul său de solvabilitate, la bunurile cu care aceasta ar fi putut garanta împrumutul nu pot 

reprezenta o ofertă în sensul acestor prevederi.  

Pe de altă parte, adresa invocată de către reclamantă nu poate echivala cu o ofertă, în 

sensul Codului civil, atât timp cât nu conţine nicio referire la preţul contractului (dobândă şi 

comisioane), la durata acestuia sau la alte aspecte esenţiale pentru contractul de credit 

ipotecar, cum ar fi de pildă garanţiile. 

Pe de altă parte, Curtea notează că deși OUG nr. 99/2006 privind instituţiile de credit 

şi adecvarea capitalului nu mai defineşte noţiunea de credit, semnificaţia contractului de credit 

bancar a rămas neschimbată, în doctrină contractul de credit bancar fiind definit ca acel 

contractul în temeiul căruia, o bancă sau o altă instituţie de credit sau, o instituţie financiară, 

denumită creditor sau împrumutător se obligă să pună la dispoziţia unei persoane, numită 

debitor sau împrumutat, o sumă de bani sau să prelungească scadenţa unei datorii, cu obligaţia 

debitorului la restituirea, în întregime, a sumei împrumutate, a dobânzilor aferente şi altor 

cheltuieli legate de această sumă. 

 Încheierea contractului de credit bancar presupune întrunirea cumulativă a 

următoarelor condiţii: angajamentul ferm şi neechivoc al Băncii de punere la dispoziţia 



împrumutatului solicitant a fondurilor; remunerarea sau costul pe care îl implică pentru 

împrumutat activitatea de creditare; securizarea finanţării prin intermediul garanţiilor; 

rambursarea; încheierea în formă scrisă a contractului de credit bancar, cu includerea unui 

minim de informaţii. 

Cum niciuna dintre condiţiile evocate nu a fost îndeplinită, nu se poate lua în discuție 

ipoteza încheierii unui contract de credit între Bancă şi reclamanta din prezenta cauză.  

Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât, un contract de credit nu ar fi 

putut să se realizeze de către reprezentanţii agenţiei din Iaşi în absenţa unei abilitări speciale şi 

exprese din partea organelor cu putere de decizie din cadrul instituţiei bancare, ceea ce în 

cauză nu a intervenit. 

Nici criticile apelantei referitoare la greșita respingere a solicitării de antrenare a 

răspunderii civile delictuale nu pot fi primite. 

Susține apelanta că, la momentul la care a existat certitudinea refuzului de aprobare a 

creditului, cu efect și consecinţă directă în pierderea proiectului cu finanţare din fonduri 

europene nerambursabile, conduita pârâtelor a devenit „delictuoasa" transformând raportul 

convenţional într-unul delictual.  

În acest sens face trimitere la corespondenței internă a băncii din data de 17 iunie 

2014, între D.P. („G.Bank” - Commercial&SME Underwriting) si M.T., respectiv R.B. 

(„G.Bank” - Iasi Podu Ros Agency - Region2_SME_Credits; SME Coordination; aspectele 

demonstrate dupa data de 17 iunie 2014, de continuare nelegala a "derulării analizei dosarului 

de credit", in raport de data notificării respingerii, sunt sub incidenţa Noului Cod civil privind 

atragerea răspunderii delictuale. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1349 alin. (1) din Noul Cod civil, „Orice persoană are 

îndatorirea sa respecte regulile de conduita pe care legea sau obiceiul locului le impune si sa 

nu aducă atingere, prin acţiunile ori inacţiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale 

altor persoane''. 

Alineatul 2 al aceluiași text dispune că: „Cel care, având discernământ, încalcă această 

îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat sa le repare integral."  

În dreptul român, un prejudiciu trebuie reparat doar atunci când se constată săvârşirea 

unei fapte ilicită şi culpabilă, atragerea răspunderii civile în discuție fiind fundamentată pe 

ideea de culpă. 

În cauza pendinte, refuzând acordarea creditului, intimata şi-a exercitat un drept legal, 

acţionând în conformitate cu legea care obligă la soluţionarea cererilor de acordare a creditării 

în mod responsabil şi prudent, fără a săvârşi vreo faptă ilicită menită a atrage răspunderea sa 

delictuală. 

Pe de altă parte, acordarea de credit cu respectarea regulilor de prudenţă şi gestionare 

responsabilă a riscurilor este o obligaţie ce incumbă Băncii, fiind stabilită în sarcina sa prin 

reglementările cadru din domeniul bancar, respectiv OUG nr. 99/2006 care stabilesc cu titlu 

de principiu: "(1) în activitatea lor instituţiile de credit se supun reglementărilor şi măsurilor 

adoptate de Banca Naţională a României în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă şi a 

Regulamentului (UE) nr. 575/2013. 

(2) Instituţiile de credit trebuie să îşi organizeze întreaga activitate în conformitate cu 

regulile unei practici bancare prudente şi sănătoase, cu cerinţele legii, ale Regulamentului 

(UE) nr. 575/2013 şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora." 

Curtea constată că, rolul instituţiilor de credit în circuitul economic este acela de a 

acorda finanţări oricărui solicitant care se încadrează în rigorile impuse de normele bancare.  

 În acest sens, urmează a fi reținute susținerile intimatei potrivit cu care, solicitările de 

creditare de tipul celei adresate de apelanta-reclamantă, sunt efectuate în baza Procedurii de 

Creditare pentru Companii Medii şi IMM-uri şi întreprinzători. La punctul 1.2 din cadrul 

acesteia se menţionează: "Pentru firmele respectiv întreprinzătorii individuali care au mai 

puţin de 12 luni de activitate (companii start-up) se vor urmări aceleaşi criterii menţionate în 

cadrul acestui capitol, şi în plus se vor aplica următoarele criterii: 



- în cazul creditelor de investiţii contribuţia proprie trebuie să fie de minim 20% din 

valoarea totală a investiţiei (fără TVA); 

- Perioada de graţie se va determina în funcţie de cash-flow-ul previzionat al 

companiei, în acord cu termenele de implementare a noului proiect". 

 Aceeaşi procedură prevede printre factorii ce trebuie luaţi în considerare de către 

departamentele specializate de evaluare a riscului şi criterii precum capacitatea de rambursare, 

riscurile la care atât companii precum şi banca se expun şi capacitatea de rambursare. 

Curtea constată că, în raport de verificarea tuturor acestor exigențe impuse prin 

reglementările cadru din domeniul bancar, solicitarea de credit formulată de „D.P.” a fost 

respinsă pentru următoarele motive: garanţiile au fost neacoperitoare; contribuţia clientului a 

fost foarte mică, respectiv 45.000 RON reprezentând 3.85% din valoarea proiectului; 

proiectul era prea mare raportat la activitatea firmei și, în fine, societatea solicitantă era nou 

înfiinţată. 

Alături de aspectele anterior evocate, intimata a mai avut în vedere, atunci când a 

respins cererea apelantei-reclamante de acordare a creditului, că aceasta nu a putut justifica 

faptul că proiectul său avea un scop clar şi beneficii economice tangibile. Astfel, obiectul de 

activitate a societăţii a fost crearea unei noi unităţi de producţie a articolelor igienice din 

hârtie, în vreme ce actele pe care reprezentanta reclamantei le-a prezentat Băncii cu scopul 

demonstrării fezabilităţii contractului şi a beneficiilor economice tangibile erau înscrisuri fără 

legături cu fezabilitatea proiectului, respectiv înscrisuri ce arătau experienţa profesională a 

administratorului în materia consultanţei pentru obţinerea de finanţare de la bugetul Uniunii. 

Curtea apreciază că este judicioasă constatarea instanței de fond potrivit cu care 

emiterea adresei din 11.06.2014 ar fi fost de natură să constituie un element care să atragă 

răspunderea delictuală, dacă reclamanta nu ar fi avut cunoştinţă că adresa avea un conţinut 

nereal şi că scopul emiterii acesteia era doar cel de a prelungi termenul acordat pentru 

depunerea garanţiilor financiare la contractul de finanţare.  

Astfel emiterea adresei nu constituie o faptă ilicită atât timp cât reclamanta a avut un 

comportament culpabil. 

Înscrisurile depuse la dosar conturează concluzia că, deşi apelanta a susţinut că nu a 

avut cunoştinţă despre respingerea creditului şi că nu i s-a cerut o contribuţie proprie mai 

mare, cu toate acesta, la datele de 19.06.2014 şi de 24.06.2014 aceasta discuta cu 

reprezentantul băncii despre valoarea contribuţiei sale.  

În ce priveşte comisioanele bancare, apelanta-reclamantă şi-a asumat obligaţia de plată 

a acestora prin cererea de deschidere cont curent, iar serviciile de evaluare au fost efectuate la 

solicitarea expresă a reclamantei, toate acestea reprezentând condiţii prealabile obţinerii 

creditului, astfel cum rezultă din probatoriile analizate în cele ce preced. 

Simpla împrejurare că reprezentantul apelantei-reclamante a purtat o discuţie iniţială 

cu reprezentantul băncii în care a făcut o prezentare a situaţiei sale, arătând ce garanţii ar 

putea aduce precum şi care ar putea fi contribuţia sa proprie, nu este de natură a crea un 

angajament al băncii de a aproba creditul, Banca având obligația de a proceda la analiza 

documentele doveditoare pentru a putea aprecia dacă reclamanta ar fi putut beneficia de 

creditul solicitat.  

Curtea constată că din corespondenţa purtată cu reprezentanţii băncii și toate probele 

administrate în cauză rezultă că au existat mai multe modificări ale condiţiilor iniţiale care au 

influenţat procesul de creditare, acestea datorându-se culpei apelantei.  

Având în vedere că nu a existat o aprobare nici măcar iniţială a băncii de acordare a 

creditului în condiţiile prezentate de reclamantă, că adresa din 11.06.2014 a fost emisă la 

solicitarea reclamantei care cunoştea conţinutul nereal al acesteia, că serviciile de evaluare au 

fost prestate tocmai pentru a se cunoaşte în concret valoarea bunurilor aduse ca garanţie 

(anterior reprezentanţii băncii făcând o apreciere aproximativă asupra acestor valori), că plata 

comisioanelor priveşte servicii pe care tot reclamanta şi le-a asumat, nu sunt îndeplinite în 

cauză elementele răspunderii delictuale, neaprobarea cererii de credit fiind rezultatul analizei 



situaţiei financiare a reclamantei şi determinată în special lipsa unui aport propriu adecvat 

raportat la valoarea eligibilă a proiectului.  

III. Un alt motiv de apel vizează greșita respingere a solicitării de constatare a 

îndeplinirii condiţiile prevăzute de art. 1373 NCC privind răspunderea comitenţilor pentru 

prepus. 

Potrivit apelantei, principalul argument pentru angajarea acestei răspunderi îl 

constituie desfăşurarea unei activităţi sub îndrumarea, direcţia si controlul altei persoane, între 

făptuitor, respectiv prepusul care a săvârşit o fapta prejudiciabilă și persoana responsabilă, 

comitentul, stabilindu-se o relaţie specială, denumită raport de prepuşenie, în baza căruia este 

declanşat mecanismul răspunderii pentru prejudiciile care au fost produse în legătura cu 

atribuţiile sau cu scopul funcţiilor încredinţate.  

Arată apelanta că a dovedit fapta culpabilă a numitului R.B., constând în emiterea 

adresei din 11 iunie 2014, cu un conţinut nereal și cu încălcarea normelor interne ale băncii, 

aspect recunoscut și de pârâta în întâmpinare si toate actele dosarului. Mai susține și că, 

practic, prin neînştiinţarea privind respingerea dosarului de credit în 17 iunie 2014, acesta, în 

calitate de angajat al „G.Bank”, i-a cauzat un prejudiciu de 194.313 euro, constând în 

pierderea contractului de finanţare nr. C312C011213900007/ 24.04.2014 prin depăşirea 

termenului de depunere a cofinanţării. 

Astfel, principalul argument pe care îl invocă apelanta-reclamantă în susţinerea acestei 

răspunderi este grefat pe împrejurarea că, numitul R.B., în calitate de angajat al Băncii, prin 

fapta sa de emitere a adresei din data de 11.06.2014 ar fi cauzat „D.P.” un pretins prejudiciu 

în cuantum de 194.313 Euro. 

Pentru fundamentarea răspunderii civile delictuale, fie pentru fapta proprie fie pentru 

fapta altuia (a prepusului) este necesară dovedirea existenţei tuturor condiţiilor de atragere a 

răspunderii.  

Astfel este necesar să se probeze: ca acel fapt să fie ilicit, adică partea căreia i se 

impută să nu fi avut dreptul de a-l face; ca acel fapt să fie imputabil autorului său; ca faptul 

acesta care a cauzat prejudiciul, să fie săvârşit cu intenţia de a păgubi sau chiar numai din 

imprudenţă sau neglijenţă.  

Curtea reține că prepusul intimatei, numitul R.B., nu a săvârşit nicio faptă culpabilă, 

câtă vreme Adresa din 11 iunie 2014, invocată de către apelanta-reclamantă, nu poate 

reprezenta o faptă culpabilă cauzatoare de prejudicii din moment ce emiterea acesteia a fost 

făcută doar în scopul de a profita apelantei-reclamante, care a obținut prelungirea termenului 

pentru încheierea contractului de finanţare cu APDRP, şi câtă vreme reprezentanta apelantei-

reclamante cunoştea întocmai efectele limitate şi scopul emiterii acesteia. 

În acest sens instanța de apel reține răspunsurile date de apelanta „D.P.” la 

interogatoriul administrat în fața primei instanțe, care cuprinde şi recunoaşterea consecințelor 

acestei adresei din data de 11.06.2014, cu privire la scopul său limitat, respectiv: "în baza 

adresei am prelungit termenul pentru a depune contractul de credit şi garanţii." 

Pe de altă parte, recunoaşterea „D.P.” cu privire la unicele efecte juridice ale Adresei 

din 11.06.2014 este reiterată în chiar cuprinsul sesizării adresate de aceasta către BNR, unde 

se menționează că: "Apropiindu-se data la care trebuia semnat contractul şi văzând că actele 

nu au fost finalizate, la data de 11.06.2014, persoana mai sus menţionată mi-a eliberat o 

adresă, adresă ce o ataşez acestui memoriu, cu ajutorul căreia să prelungesc la APDRP, 

perioada în care să depun cota mea de finanţare sau contractul de credit [...]. Cu ajutorul 

acestei adrese, am reuşit să prelungesc pentru încă 30 de zile această perioadă în care trebuia 

să mă prezint la APDRP cu acel contract de credit cu banca. Ataşez şi copie după actul 

adiţional din 23.06.2014." 

Toate aceste probatorii atestă că apelanta cunoștea clar consecințele pe care urma să le 

producă Adresa din data de 11.06.2014. 



Din mărturia lui R.B. a rezultat cu claritate că a emis Adresa "pentru a ajuta clientul" 

şi "pentru ca „D.P.” să obţină o prelungire a termenului de la autoritatea finanţatoare cu care 

aceasta urma să încheie contractul de finanţare" 

În consecință, apelanta-reclamantă a avut permanent cunoştinţă că adresa în discuţie 

nu reflectă realitatea, respectiv că cererea sa de creditare se afla în acel moment încă în 

analiza departamentului de risc din centrala Băncii, şi, mai mult, că scopul acelei adrese a fost 

acela de a servi „D.P.” în vederea prelungirii termenului pentru încheierea contractului de 

finanţare cu APDRP. 

Din răspunsul apelantei-reclamante la interogatoriu luat în fața tribunalului, rezultă că 

aceasta cunoştea faptul că aprobarea cererii sale de credit urma să fie decisă de către angajaţi 

ai Băncii care lucrează în sediul central/departamentul de risc, iar nu de către reprezentanţii 

agenţiei din Iaşi a Băncii. 

Pe de altă parte, refuzul Băncii de a-i acorda creditul nu poate fi considerat o faptă 

ilicită cauzatoare de prejudicii câtă vreme, în perioada prealabilă încheierii contractelor de 

credit, Băncile au libertatea de a refuza acordarea creditului. 

Curtea reține și că nu există legătură de cauzalitate între emiterea, de către numitul 

R.B., în calitate de angajat al Băncii, a Adresei din 186139 din 11.06.2014 si pretinsul 

prejudiciu al reclamantei. 

 Din susţinerile apelantei-reclamante nu rezultă legătura de cauzalitate între Adresa 

emisă de angajatul intimatei tocmai în scopul de a profita apelantei, care a obţinut astfel o 

prelungire a termenului de încheiere a contractului de finanţare, şi prejudiciul pe care „D.P.” 

pretinde că l-ar fi suferit. 

Curtea notează că răspunderea comitentului nu poate fi atrasă în lipsa premisei 

esențiale, respectiv răspunderea directă a prepusului pentru fapta proprie. 

În consecință, în mod corect a reținut tribunalul că solicitarea de constatare a 

îndeplinirii condiţiile prevăzute de art. 1373 NCC privind răspunderea comitenţilor pentru 

prepus nu poate fi primită. 

Nici ultima critică referitoare la cheltuielile de judecată acordate de tribunal nu poate 

fi primită.  

 Astfel, apelanta susține că, prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei la termenul de 

judecată la care au avut loc dezbaterile asupra fondului, Banca nu ar fi făcut dovada 

cheltuielilor de judecată solicitate. 

De asemenea se susţine și că nu ar exista o justificare a acestor cheltuieli, că hotărârea 

apelată nu ar fi motivată sub aspectul cheltuielilor de judecată acordate. 

În fine, apelanta-reclamantă susține că s-ar impune reducerea cuantumului onorariului 

avocaţial din perspectiva dispoziţiilor art.451 alin. (2) Cpr.civ. 

Curtea reține că, potrivit art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă: „Partea care pierde 

procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de 

judecată." 

În consecință, fundamentul juridic al acordării cheltuielilor de judecată constă în culpa 

procesuală a părţii „care pierde procesul ". 

Cum culpa procesuală există fie prin înregistrarea pe rolul unei instanţe a unei cereri 

sau acţiuni ce se dovedeşte a fi neîntemeiată, fie prin susţinerea unor apărări neîntemeiate. 

În cauza pendinte acțiunea a fost respinsă, astfel încât, față de soluția pronunțată, 

hotărârea instanţei de fond de acordare a cheltuielilor de judecată către pârâta-intimată este 

legală. 

În ceea ce priveşte dovada cheltuielilor de judecată, Curtea notează că aceasta a fost 

făcută în faţa instanţei de fond, prin depunerea, de către pârâtă, atât a unor copii conforme cu 

originalul după facturile emise către Bancă şi după extrasele de cont cât și a notei de 

cheltuieli. 

Modalitatea de dovedire a cuantumului cheltuielilor de judecată prin prezentarea 

copiei conforme cu originalul a facturilor emise către clientul societăţii de avocatură, ca şi a 



extraselor de cont care probează încasarea efectivă a sumelor de către societatea de avocatură 

care reprezintă convenţional Banca în acest demers, este conformă cu dispoziţiile procedurale. 

Astfel, art. 452 Cod procedură civilă stabilește că: "Partea care pretinde cheltuieli de 

judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la 

data încheierii dezbaterilor asupra fondului cauzei." 

Pe de altă parte, dispoziţiile art. 150 alin. (2) Cod procedură civilă stabilesc că acele 

copii ale unor înscrisuri de care partea înţelege să se folosească în proces "vor fi certificate de 

parte pentru conformitate cu originalul". 

Raportat la dispozițiile procedurale anterior evocate, care statornicesc regula potrivit 

căreia pot fi depuse în probaţiune copii ale înscrisurilor doveditoare, urmând ca acestea să fie 

certificate de parte pentru conformitate cu originalul, urmează a fi respinse susţinerile 

apelantei-reclamante din cuprinsul motivelor de apel, referitoare la neprobarea efectuării 

acestor cheltuieli. 

Curtea reține judicioase și susținerile intimatei în sensul că originalele unor asemenea 

documente contabile justificative sunt necesare societăţii de avocatură pentru ţinerea evidenţei 

contabile, context în care proba urmează a se face prin depunerea facturilor în copie conformă 

cu originalul.  

Cât priveşte însă extrasele de cont, cu evidenţă acestea nu puteau fi depuse decât în 

copie, în condiţiile în care plata facturilor de către Bancă s-a realizat prin virament bancar. 

Instanța de apel constată că la dosar a fost depusă și nota înregistrată cu număr de 

ieşire 607/04.02.2016 cuprinzând onorariile şi cheltuielile aferente contractului de asistenţă 

juridică încheiat între Bancă şi societatea de avocatură, ce are valoarea unei chitanţe 

liberatorii şi face dovada deplină a încasării onorariului şi a tuturor celorlalte costuri ce au fost 

realizate de reprezentanţii convenţionali în beneficiul clientului, și care a fost depusă în 

original la dosarul cauzei, aşa încât susţinerile contrare ale „D.P.” urmează a fi respinse. 

În ceea ce privește cuantumului cheltuielilor de judecată acordate, Curtea reține că 

tribunalul a acordat doar parte din cheltuielile solicitate, din suma totală de 30.279,40 lei fiind 

scăzută factura nr. 857768/22.12.2015, în valoare de 1.856,27 lei, aceasta fiind ultima emisă 

de către intimata-pârâtă. 

Nici solicitarea de cenzurare a cheltuielilor de judecată nu este întemeiată. 

În acest sens instanța de apel reține că, atât Curtea Europeană a Drepturilor Omului în 

jurisprudenţa sa, cât și potrivit normelor din dreptul intern, partea care a câştigat procesul va 

putea obţine rambursarea unor cheltuieli, în măsura în care se constată realitatea, necesitatea 

şi caracterul lor rezonabil.  

Astfel, cheltuielile de judecată cuprind sumele de bani care în mod real, necesar şi 

rezonabil au fost plătite de partea care a câştigat procesul în timpul şi în legătură cu acel 

litigiu. 

În cauză a fost probat caracterul real al cheltuielilor de judecată ocazionate de 

reprezentarea în această cauză (costuri de deplasare, fotocopiere a documentelor, poştale etc.). 

În privința caracterul rezonabil al cheltuielilor de judecată, raportat la prevederile art. 

453 alin. (1) C.pr.civ., precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, 

respectiv a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, onorariul acordat avocatului, trebuie să se 

aprecieze în baza următoarelor criterii: (a) valoarea pricinii, (b) munca depusă de avocat şi (c) 

pregătirea profesională a avocatului. 

În cauză s-a făcut dovada că sumele cheltuite de persoana ce a câştigat procesul au 

contribuit în mod semnificativ la soluţionarea cauzei, având legătură cu obiectul judecăţii.  

Activitatea desfăşurată de avocat a constat în redactarea întâmpinării; a întâmpinării la 

precizarea acţiunii formulate „D.P.”; la redactarea notelor de probe; pregătirea probatoriului; 

pregătirea şi redactarea de concluzii scrise şi a unui supliment al concluziilor scrise; 

reprezentarea Băncii în faţa instanţei de judecată competente să soluţioneze litigiul la toate 

termenele de judecată. 



În consecință, în mod corect a dispus tribunalul obligarea pârâtei la plata cheltuielilor 

de judecată în cuantumul reținut anterior. 

Având în vedere că intimata „G.Bank” solicită obligarea apelantei-reclamante la plata 

cheltuielilor de judecată ocazionate de derularea prezentului litigiu, față de dispozițiile legale 

anterior evocate și față de culpa procesuală a acesteia, curtea urmează să oblige apelanta să 

plătească intimatei „G.Bank” suma de 10.789,20 lei, astfel cum rezultă din nota înregistrată cu 

număr de ieşire 126/12.01.2017 cuprinzând onorariul aferent contractului de asistenţă juridică 

încheiat între Bancă şi societatea de avocatură și din copia conformă cu originalul după 

factura fiscală seria SCA nr. 865797 din 01.11.2016 emisă de NNDKP, cu titlul de cheltuieli 

de judecată în apel. 

 

2. Alin. 4 al. Art. 42  din Legea nr. 85/2014 vizează o excepţie  de la citarea părţilor 

precum şi de la comunicarea oricăror acte de procedură prin BPI şi anume, numai în ce 

priveşte prima citare şi comunicare a actelor de procedură. Pentru citarea şi comunicările 

ulterioare  primului termen , acestea se vor realiza prin BPI.  

Domeniu asociat: Insolvenţă 

Curtea de apel Iași, Decizia civilă nr. 350/11.05.2018 

Potrivit art. 43 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „Curtea de apel va fi instanţa de apel 

pentru hotărârile pronunţate de judecătorul sindic”. 

Alineatul 2 prevede că „termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii 

realizată prin publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel”. 

Curtea notează că sentinţa apelată a fost publicată în BPI la data de 30.01.2018, iar 

cererea de apel a fost introdusă la data de 12.02.2018.  

Ca atare, termenul de apel, calculat potrivit art. 181 Cod procedură civilă, s-a împlinit 

la data de 5.02.2018, deci anterior introducerii cererii de apel.  

Apelantul susţine că nu face parte din categoria persoanelor pentru care Buletinul 

Procedurilor de Insolvenţă poate constitui temei pentru luarea în calcul a termenului de 

declarare a căii de atac, invocând în acest sens excepţia de la art. 42 alin. 4 din Legea 

85/2014. 

În legătură cu acest aspect, Curtea constată că dispoziţiile art. 43 alin.2 din Legea 

85/2014 prevăd că „Termenul de apel este de 7 zile de la comunicarea hotărârii realizată prin 

publicare în BPI, dacă prin lege nu se prevede altfel.” 

Alin. 4 al art. 42 din Legea 85/2014 vizează o excepţie de la citarea părţilor, precum şi 

de la comunicarea oricăror acte de procedură prin BPI şi anume doar în ceea ce priveşte prima 

citare şi comunicare a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o 

acţiune, ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, care se vor realiza potrivit prevederilor 

Codului de procedură civilă şi prin BPI. 

Ca atare, pentru citarea şi comunicările ulterioare primului termen, inclusiv 

comunicarea hotărârii, acestea se vor realiza prin BPI, dată de la care, în ipoteza ultimă, va 

curge termenul de apel. 

În concluzie, constatându-se că apelul a fost promovat peste termenul legal prevăzut 

de art. 43 alineat 2 din Legea nr. 85/2014, acesta a fost respins ca tardiv. 

 

2. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței. Obligațiile administratorului 

judiciar/lichidatorului. Interpretarea și aplicarea art. 24 art. 24 alineat (1) și 

art. 21 alineat (1) 

Domeniu asociat: Faliment 



Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 176/22 mai 2017  

Recursul nu este motivat în drept, prin referire la art. 304 Cod procedură civilă, dar 

criticile prezentate în declarația de recurs se circumscriu punctului 9 al textului procedural 

menționat. 

Instanța de control judiciar notează că punctul 9 nu este incident în cauză, în condițiile 

în care judecătorul sindic a interpretat și aplicat corect prevederile relevante din Legea nr. 

86/2006 privind procedura insolvenței. 

Curtea constată că, prin cererea cu care a învestit instanța de fond, contestatoarea a 

solicitat completarea raportului lunar de activitate nr. 84/12.05.2016 întocmit de lichidatorul 

judiciar. A invocat caracterul incomplet al raportului, motivat de faptul că acesta nu se referă 

la modul în care au fost puse în executare hotărârile judecătorești care îi sunt opozabile, nu 

specifică stadiul litigiilor aflate pe rolul instanțelor și ce măsuri au fost luate în vederea 

recuperării sumelor aflate în posesia firmei „S.” ca sume necuvenite. 

În urma respingerii contestației, prin prezentul recurs se solicită modificarea sentinței 

în sensul admiterii contestaţiei și obligării lichidatorului judiciar la completarea raportului 

potrivit cu atribuţiile și obligaţiile pe care le are în conformitate cu Legea nr. 85/2006. 

Recurenta cere ca instanţa să dispună obligarea lichidatorul la a depune un raport complet, 

fără a indica în ce ar consta completarea solicitată. 

Curtea constată că - din interpretarea coroborată a dispozițiilor art. 24 alineat (1) și art. 

21 alineat (1) din Legea nr. 85/2006 - rezultă că legea instituie în sarcina lichidatorul judiciar 

obligația de a depune lunar un raport cuprinzând descrierea modului în care şi-a îndeplinit 

atribuţiile, precum şi o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a 

altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului. 

Prin consecință, lichidatorul judiciar are obligaţia legală de a depune un raport lunar 

care să cuprindă descrierea modului în care și-a îndeplinit atribuţiile în respectivul interval de 

timp ce formează obiect al raportului. 

Curtea reține că Legea nr. 85/2006 prevede doar obligația publicării în BPI a 

raportului de activitate, nu și a raportului juridic, înscris a cărui întocmire nu este 

reglementată de legea insolvenței. 

Raportat la obiectul învestirii instanței de fond și la lipsa altor precizări ale 

contestatoarei, curtea constată că judecătorul sindic s-a pronunțat în mod judicios în sensul 

respingerii contestației. 

Instanța de control judiciar notează că, în speță, contestatoarea nu arată, în concret, ce 

alte mențiuni nu se regăsesc în raportul contestat, pentru a putea fi verificată temeinicia cererii 

sale. 

Cu toate acestea, în declarația de recurs, chiar recurenta menționează că unii dintre 

participanţi cunosc, urmare a propriilor demersuri și diligențe de a se informa, de existența 

unor litigii cu privire la care lichidatorul refuză să informeze instanţa și pe ceilalţi participanţi 

la procedura pe calea normală a raportului de activitate. 

În consecință, se poate presupune că recurenta are cunoștință de existența respectivelor 

litigii, dar nu le indică în mod concret. 

Este de observat că rolul judecătorului sindic nu este acela de a obliga - generic - 

lichidatorul la completarea raportului, câtă vreme contestatoarea însăși nu a indicat, punctual, 

ce trebuie să evidențieze sau ce a omis să precizeze lichidatorul în raportul supus analizei.  



Curtea de apel constată că nici în prezenta cale de atac contestatoarea nu indică 

mențiunile care ar fi fost ignorate de instanța de fond, solicitarea sa fiind făcută în termeni 

generali (de a se completa raportul în conformitate cu atribuţiile și obligaţiile pe care 

lichidatorul judiciar le are în conformitate cu Legea nr. 85/2006). 

În condițiile în care precizările nu se regăsesc nici în cererea de recurs, curtea reține că 

solicitarea recurentei, de completare a raportului de către lichidatorul judiciar în conformitate 

cu atribuţiile și obligaţiile pe care le are în conformitate cu Legea nr. 85/2006, nu poate fi 

primită. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 312 alineat (1) teza a doua Cod 

procedură civilă, curtea respinge recursul și menține sentința judecătorului sindic. 

3. Garanţia de bună execuţie indisponibilizată anterior intrării în procedura 

insolvenţei. Refuzul depozitarului de a elibera suma la solicitarea 

lichidatorului judiciar al debitoarei 

Domeniu asociat: Faliment 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 408/24 mai 2017 

Curtea reţine că, potrivit art. 89 alin. 1 din H.G. nr. 925 din 2006, garanţia de bună 

execuţie a contractului se constituie de către contractant în scopul asigurării autorităţii 

contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă a lucrărilor în perioada convenită a 

contractului. Deşi art. 90 alin. 1 din acelaşi act normativ prevede că,de regulă, garanţia de 

bună execuţie se constituie printr-un instrument de garantare emis în condiţiile legii de o 

societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract, alin. 3 prevede 

şi posibilitatea părţilor de a constitui garanţia prin reţineri succesive din sumele datorate 

pentru facturi parţiale.  

Din actele dosarului rezultă că debitoarea F a încheiat cu Consiliul Local B., autoritate 

contractantă, contractul de lucrări cu nr. 1741 la 10.09.2007 având ca obiect executarea, 

finalizarea şi întreţinerea sistemului centralizat de colectare deşeuri şi microstaţie, durata 

contractului fiind de 16 luni începând cu 10.09.2007. Părţile contractante au prevăzut la art. 

14 că executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum 

de 5% din fiecare situaţie de lucrări, iar achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună 

execuţie 70% la recepţia lucrării, 30% la 12 luni de la recepţia lucrării. 

Împotriva debitoarei s-a deschis în 2013 procedura falimentului, Casa de Insolvenţă 

A&B SPRL fiind desemnată lichidator judiciar al acesteia.  

La 29.07.2015 s-a constatat că debitoarea avea în contul deschis la bancă suma de 

22791,65 lei, sumă ce reprezintă obiectul prezentului litigiu, părţile arătând că aceasta a fost 

indisponibilizată în favoarea Consiliului Local B. cu titlu de garanţie de bună execuţie 

aferentă contractului de lucrări cu nr. 1741/2007.  

Din susţinerile părţilor mai rezultă că lucrarea ce face obiectul contractului nu a fost 

recepţionată, nefiind astfel îndeplinite condiţiile pentru restituirea sumei reprezentând garanţia 

de bună execuţie.  

Pe de altă parte, lichidatorul judiciar a solicitat depozitarului în mai multe rânduri 

eliberarea sumei respective, aceasta lovindu-se de refuzul băncii care a condiţionat eliberarea 

de acceptul autorităţii contractante în favoarea căreia s-a constituit garanţia de bună execuţie.  



Având în vedere modalitatea de constituire a garanţiei de bună execuţie, prin reţineri 

succesive din sumele datorate şi cuvenite contractantului, Curtea apreciază că suma aflată în 

contul de disponibil este în patrimoniul debitoarei, dar indisponibilizată totodată în favoarea 

autorităţii contractante.  

Într-adevăr, conform art. 91 din H.G. nr. 925/2006, autoritatea contractantă, în speţă 

Consiliul Local B, are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, oricând 

pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care debitoarea 

nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract şi poate solicita unităţii bancare să 

efectueze plăţi din contul de disponibil prin care s-a institui garanţia de bună execuţie, dar, 

după deschiderea procedurii insolvenţei asupra debitoarei, faţă de prevederile art. 36 din 

Legea nr. 85/2006, orice demers individual al creditoarei împotriva debitoarei este suspendat, 

aceasta având posibilitatea să îşi realizeze creanţa doar în cadrul procedurii insolvenţei. 

În conformitate cu art. 46 din Legea nr. 85/2006, toate actele, operaţiunile şi plăţile 

efectuate de către debitoare ulterior deschiderii procedurii sunt nule, în lipsa acordului 

lichidatorului judiciar, interdicţia urmărind asigurarea caracterului colectiv şi concursual al 

procedurii insolvenţei şi conservarea pe cât posibil a patrimoniului debitorului, astfel cum a 

existat el la momentul deschiderii procedurii.  

De asemenea, un alt argument este dictat de dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 85/2006 

din care rezultă că pentru orice plată s-ar face din contul debitoarei, este necesar acordul 

lichidatorului. 

În consecinţă, Curtea apreciază, contrar opiniei primei instanţe, că suma a cărei 

eliberare se solicită se află în patrimoniul debitoarei, împotriva căreia s-a deschis procedura 

falimentului, iar singurul care poate dispune asupra acesteia este lichidatorul judiciar, cu 

respectarea atât a dispoziţiilor Legii nr. 85 din 2006, cât şi a dispoziţiilor contractuale, 

opozabile debitoarei.  

Astfel, conform art. 480 al. 2 din Codul de procedură Civilă, se impune a fi admis 

apelul reclamantei, urmând a fi schimbată sentinţa primei instanţe şi admisă solicitarea 

reclamantei de obligare a pârâtei Banca la deblocarea contului deschis de debitoarea SC Fr, în 

vederea transferării sumei de 22.791,65 lei în contul de lichidare al debitoarei.  

Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale primei instanţe care nu au făcut obiectul 

criticilor prin cererea de apel. 

 

4. Antrenarea răspunderii administratorului statutar pentru ajungerea debitoarei în 

insolvență. Condiții impuse de art. 169 lit. c) și d) din Legea nr. 85/2014 

Atitudinea subiectivă a fostului administrator de a refuza predarea actelor contabile, 

poate îmbrăca atât forma intenţiei directe sau indirecte, cât şi forma culpei, dacă aceasta 

îmbracă o formă gravă nescuzabilă, însă ceea ce este esenţial pentru a fi incidentă prezumţia 

instituită de legiuitor, este a se putea determina existenţa uneia dintre aceste forme ale 

vinovăţiei.  

În cauză, contabilitatea societăţii nu a fost predată lichidatorului judiciar, deoarece 

trimiterea notificării pe adresa societății debitoare a fost realizată într-o perioadă când 

administratorul societăţii nu se afla în ţară, iar corespondenţa a fost returnată de oficiul 

poştal cu menţiunea „birou închis". 

Prin urmare, nu se poate reţine o faptă a destinatarului notificării de a nu se 

conforma obligaţiei de predare a documentelor contabile, atâta vreme cât notificarea nu a 

ajuns la destinatar iar acesta din urmă nu a cunoscut despre obligaţia ce îi revine.  



Această stare de fapt, expusă de apelantă prin motivele de apel și necontestată de 

intimata-creditoare, nu converge înspre reţinerea unei atitudini subiective culpabile a fostului 

administrator – apelanta-pârâtă – ci spre concluzia că nu există vinovăţie, neexistând nicio 

probă că pârâta ar fi ştiut despre notificarea sa de predare a actelor contabile şi ar fi urmărit 

ori ar fi neglijat, înmânarea lor către practicianul de insolvenţă. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 416/29 mai 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 162/2016 din 2 februarie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, 

Secţia II civilă-faliment s-a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul DGFP- 

Administraţia Județeană a Finanţelor Publice IAŞI in contradictoriu cu pârâta B.V.. 

S-a stabilit în baza art. 169 lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2014, răspunderea personală a 

pârâtei B.V., pentru pasivul rămas neacoperit al debitorului S.C. „V.V.C.” SRL, în sensul că 

obligă pârâta să acopere suma de 63.166,99 lei, aşa cum rezultă din tabelul definitiv al 

creanţelor asupra debitorului. 

S-a respins acţiunea reclamantului pentru faptele de la art. 169 lit. c) din Legea nr. 

85/2014.  

În temeiul dispoziţiilor art. 173 din Legea nr. 85/2014, s-a dispus ca executarea silită a 

sentinţei să se efectueze în condiţiile art. 173 alin. 2 la cererea creditorilor, de către executorul 

judecătoresc, în temeiul tabelului definitiv de creanţe pus la dispoziţia lor de către lichidatorul 

judiciar, conform Codului de procedura civilă. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 

În fapt, prin încheierea nr. 23/20.01.2015, irevocabilă prin nerecurare a fost deschisă 

procedura simplificată a insolvenţei împotriva debitorului S.C. „V.V.C.” SRL, constatându-se 

că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.71 din Legea nr. 85/2014. 

Tabelul creditorilor definitivat cuprinde creanţele a doi creditori: Direcţia Generală 

Regională a Finanţelor Publice Iaşi, în valoare de 62.756 lei şi societatea de salubrizare, în 

valoare de 410,99 lei. 

La data de 02.03.2015 a fost înregistrat raportul asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au 

dus la apariţia insolvenţei, în cuprinsul căruia lichidatorul judiciar menţionează că, in lipsa 

documentelor contabile, nu pot fi stabilitate cauzele care au determinat starea de insolventa a 

debitoarei. A opinat că nu sunt indicii privind atragerea răspunderii în baza art. 169 alin.1 din 

Legea nr. 85/2014 cu privire la administratorul societăţii. 

În drept, pentru a fi atrasă răspunderea personală a administratorului unei societăţi în 

baza dispoziţiilor art. 169 din Legea nr. 85/2014 cu modificările ulterioare, este necesar ca 

partea interesată să facă dovada îndeplinirii condiţiilor art. 998 Cod Civil, respectiv a 

existentei unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, existentei unui raport de cauzalitate între fapta 

ilicita şi prejudiciu şi a vinovatei celui care a cauzat prejudiciul respectiv. 

Caracterul special al reglementarii invocate în cauză constă în aceea că aprecierea 

culpei persoanei chemată să răspundă este făcută in concreto, cerându-se o cauzalitate 

specifica intre fapta si prejudiciu, respectiv faptele enumerate, in măsura in care au fost 

săvârşite culpabil si au cauzat un prejudiciu, sa fi fost in măsura sa contribuie la ajungerea 

societăţii debitoare in insolvenţa. 

Textul de lege menţionat cu privire la răspunderea membrilor organului de conducere 

nu instituie o răspundere obiectivă pentru prejudiciul reprezentând totalul creanţelor 

creditorilor participanţi la procedura insolvenţei, ci o răspundere în care faptele imputate 

trebuie dovedite, atât în fapt, cât şi în drept, sub aspectul condiţiilor generale ale răspunderii 

civile delictuale reglementate de dispoziţiile art. 998-999 Cod civil, cât şi sub aspectul 

condiţiilor speciale prevăzute în textul legii pentru fiecare dintre faptele enumerate, condiţiile 

generale ale răspunderii civile delictuale urmând a dobândi particularităţi specifice în funcţie 

de cazul reglementat în textul legii. 



Nu există instituită prin lege o „prezumţie legală de vinovăţie şi răspundere” în sarcina 

administratorului societăţii debitoare. 

Analizând condiţiile răspunderii delictuale speciale, tribunalul a reţinut că pârâtei i se 

impută săvârşirea faptelor prevăzute de art. 169 lit. a, c , d din Legea nr. 85/2014, respectiv: 

• 169 lit. a: a folosit bunurile şi creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel 

al unei alte persoane 

• 169 lit c: a dispus în interes personal continuarea unei activităţi care ducea în mod 

vădit persoana juridică la încetarea de plăţi. 

• 169 lit. d: a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile 

sau nu a ţinut contabilitatea în conformitate cu legea 

In ceea ce priveşte disp. art. 169 lit. d) din Legea nr. 85/2014, s-a prevăzut expres de 

către legiuitor că, in cazul nepredării documentelor contabile către lichidatorul judiciar, atât 

culpa, cât şi legătura de cauzalitate intre faptă şi prejudiciu se prezumă, prezumţia având 

caracter relativ.  

Pârâta nu a predat documentele contabile către lichidatorul judiciar si nici nu a 

răsturnat prezumţia instituită de lege în cazul faptei constând în omisiunea predării 

documentelor contabile, prin urmare, judecătorul sindic a reținut în sarcina acesteia săvârșirea 

faptei prev. de art. 169 lit. d) din Legea nr. 85/2014. 

Instanţa a apreciat că activitatea pârâtului se încadrează în dispoziţiile art. 169 alin. 1 

lit. a) referitoare la folosirea bunurilor sau creditelor societăţii în folosul său, în condiţiile în 

care s-a dovedit că debitoarea figura, la data de 31.12.2010, cu active circulante de 53.933 lei, 

respectiv creanţe de recuperat de 42.644 lei şi stocuri de 9.505 lei. 

Pârâta nu a justificat aceste sume, nu le-a predat lichidatorului judiciar pentru a le 

distribui creditorilor înscrişi în tabelul creditorilor, ceea ce creează prezumția că şi le-a însuşit.  

Cu aceste sume, debitorul ar fi avut posibilitatea acoperirii a aproximativ jumătate din 

datoriile cu care figurează debitorul conform aceleiaşi raportări contabile si care se ridică la 

suma de 98.817 lei si aproape integral a datoriilor care, conform tabelului definitiv, se ridică 

la suma totală de 63.166,99 lei, astfel încât însuşirea bunurilor din patrimoniu a cauzat starea 

de insolvenţă a debitorului.  

Ca urmare, instanţa a reţinut in sarcina pârâtei, săvârşirea faptei prev. de art. 169 lit. a 

din Legea nr. 85/2014. 

A reţinut instanţa că nu sunt întrunite elementele faptei de la art. 169 lit. c) Legea nr. 

85/2014. 

Nesesizarea instanţei pentru intrarea în insolvenţă conform art. 27 este susceptibilă de 

aplicarea unei sancţiuni penale, fiind infracţiunea de bancrută, dar nu reprezintă element al 

faptei de la art. 169 lit c. 

În plus, se cere ca fapta săvârşită să producă starea de insolvenţă, ori nedeclararea 

acestei stări este ulterioară apariţiei ei. 

Pentru aceste motive, în baza art. 169 lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2014, instanţa a 

admis cererea în contradictoriu cu pârâta, care a fost obligată la plata pasivului rămas 

neacoperit al debitorului. Acţiunea a fost respinsă pentru fapta de la art. 169 lit. c) din Legea 

nr. 85/2014. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta B.V. criticând-o pentru nelegalitate și 

netemeinicie sub următoarele aspecte: 

Arată apelanta că a deţinut calitatea de asociat şi administrator al debitoarei „V.V.C.” 

SRL încă de la înfiinţare, obiectul de activitate al societăţii constând în oferirea unor facilităţi 

de cazare.  

Activitatea societăţii a fost puternic afectată de criza din 2009, apelanta-pârâtă reuşind 

cu mari eforturi menţinerea activităţii, inclusiv prin creditarea acesteia. 

Problemele societăţii au început la sfârşitul anului 2010 când pârâta apelantă a 

constatat că debitoarea a fost declarată inactivă de către organele fiscale, deși firma avea 

angajată o contabilă, numita G.G., pe care o plătea lunar pentru a ţine evidenţele contabile ale 



societăţii şi căreia îi înmâna personal banii pentru plata tuturor impozitelor şi contribuţiilor 

datorate către stat.  

În momentul în care a verificat motivele pentru care societatea a fost declarată inactivă 

a constatat că nu fuseseră depuse declaraţiile obligatorii de către contabila angajată, și, mai 

grav, aceasta nu făcuse plăţile necesare pentru care i-au fost avansate sumele de bani. În 

încercarea de a scoate societatea din inactivitatea fiscală apelanta a angajat o altă societate de 

contabilitate, „T.C.” SRL, care după verificarea contabilităţii i-a comunicat că sunt probleme 

mari în modul în care s-au făcut anterior înregistrările contabile balanţa de verificare 

nereflectând realitatea (solduri furnizori, clienţi, creanţe de încasat inexistente etc.). 

Deşi apelanta a solicitat efectuarea tuturor demersurilor pentru clarificarea situaţiilor 

eronat înscrise în evidenţele contabile acest lucru nu a fost făcut decât parţial, noul contabil 

nedorind să-şi asume corectarea tuturor erorilor materiale şi contabile, în condiţiile în care 

fosta contabilă nu a dorit deloc să colaboreze. 

Arată că toate supoziţiile reclamantei şi constatările instanţei privitoare la existenţa 

unor active circulante de 53.933 lei, respectiv creanţe de recuperat de 42.644 lei şi a unor 

stocuri de 9.505 lei la nivelul datei de 31.12.2010 sunt profund viciate de înregistrările 

contabile neprofesionist îndeplinite de către fosta contabilă a societăţii, numita G.G.. 

Susține că în mod greșit a reținut instanţa de fond întrunirea condiţiilor angajării 

răspunderii civile a pârâtei-apelante B.V. pe temeiul art. 169 lit. a) din Legea nr. 85/2914 - 

folosirea bunurilor sau a creditelor persoanei juridice în folosul propriu sau în folosul unei 

altei persoane. 

In doctrină s-a arătat că folosinţa se defineşte ca fapta de a servi de un lucru, iar în 

textul art. 138 alin. 1 lit. a), folosinţa este contrară interesului persoanei juridice şi în scopul 

profitului personal sau al altei entităţi. Pentru a atrage aplicarea dispoziţiei legale menţionate 

folosinţa trebuie să se raporteze la bunurile proprietate a persoanei juridice sau la creditul 

acesteia (care se poate realiza în două feluri, prin garanţii reale şi prin efecte de comerţ). 

Faptul că societatea „V.V.C.” avea înregistrate în contabilitate anumite active 

imobilizate şi stocuri nu poate duce în mod automat la concluzia ca acestea au fost însuşite de 

administrator, în lipsa probării efective a acestui aspect. Or, în cauză, acestea nu sunt indicate 

de către reclamantă sau instanţă, care fac trimitere la o ipotetică existenţă, la nivelul datei de 

31.12.2010, a unor active circulante de 53.933 lei, respectiv creanţe de recuperat de 42.644 lei 

şi a unor stocuri de 9.505 lei, care provin, în fapt, dintr-o înregistrare contabilă eronată. 

Societatea nu a achiziţionat pe durata existenţei mijloace fixe de o valoare economică 

însemnată aşa cum a încercat să prezinte reclamanta. 

Nu poate fi identificat în tot cursul existenţei societăţii vreun angajament al pârâtei 

prin care aceasta să fi grevat de sarcini patrimoniul societăţii sau să fi acordat vreo altă 

facilitate de plată sau fără contrapartidă în favoarea altor persoane juridice. 

Mai mult decât atât, apreciază că prin reglementarea legală legiuitorul nu a înţeles să 

instituie o prezumţie de vinovăţie şi de răspundere, ci a prevăzut doar posibilitatea atragerii 

acestei răspunderi, dar numai după administrarea de dovezi care să conducă la concluzia că, 

prin faptele enumerate de lege, s-a contribuit la ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. Ca 

atare, în lipsa unor dovezi concrete din care să rezulte în concret ce bunuri au fost folosite de 

administratorul statutar în interes propriu sau în cel al unei alte persoane, modalitatea în care 

s-a realizat aceasta faptă, perioada de timp, şi nu în ultimul rând faptul că această faptă ar fi 

produs starea de insolvenţă, nu poate fi reţinută ca fiind dovedită fapta ilicită. 

Critica motivării instanţei de fond asupra întrunirii în speţă a condiţiilor angajării 

răspunderii civile a administratorului B.V. pe temeiul art. 169 lit. d) din Legea nr. 85/2014 - 

„a ţinut o contabilitate fictivă, a făcut să dispară unele documente contabile sau nu a ţinut 

contabilitatea în conformitate cu legea". 

Cea de a doua critică adusă sentinței vizează împrejurarea că instanța a reținut, în mod 

greșit, că reclamanta a probat faptul neţinerii unei evidenţe contabile. De altfel, societatea 

debitoare a efectuat toate diligentele necesare ţinând prin grija administratorului şi a unor 



contabili contabilitatea la zi, pe toată perioada cât aceasta şi-a desfăşurat activitatea, respectiv 

până în ianuarie 2013. 

Chiar şi în ipoteza în care ar exista vreo omisiune a depunerii unor raportări contabile 

periodice la A.F.P., aceasta s-a produs după intervenirea stării de insolvenţă şi în perioada 

când societatea nu avea activitate (după 2013), până în acel moment întreaga evidenţă 

contabilă a societăţii a fost condusă în conformitate cu legea. 

Existenţa şi ţinerea întregii evidenţe contabile a societății în conformitate cu legea sunt 

aspecte confirmate indirect de toate rapoartele de inspecţie fiscală întocmite ca urmare a 

controalelor la care a fost supusă societatea de către Garda Financiară şi inspectori din cadrul 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (inspecţii efectuate în 21.01.2011, 14.01.2011, 

07.06.2011 şi 02.03.2015). 

Este de observat în acest sens că singurul motiv de atragere a răspunderii pe acest 

temei a fost prezumţia relativă instituită de teza a II-a a art. 169 lit. d) din Legea nr. 85/2014 

potrivit căreia „în cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau 

lichidatorul judiciar, atât culpa, cât legătura de cauzalitate între faptă şi prejudiciu se 

prezumă".  

Or, în speţă, din nefericire, motivul pentru care întreaga contabilitatea a societăţii nu a 

fost predată lichidatorului judiciar „O.” S.P.R.L. este deficienţa de comunicare - trimiterea 

notificării pe adresa societății debitoare într-o perioadă când administratorul societăţii nu se 

afla în ţara, iar corespondenţa a fost returnată de oficiul poştal cu menţiunea „birou închis". 

În acest context, apreciază că în lipsa unei opinii a lichidatorului judiciar „O.” S.P.R.L. 

cu privire la cauzele şi împrejurările care au dus la apariţia stării de insolvenţă a debitorului 

SC „V.V.C.” SRL în cauză se impune administrarea unei expertize contabile cu acest 

obiectiv. 

Solicită admiterea apelului și respingerea acțiunii. 

Intimata nu a depus întâmpinare. 

În apel s-a administrat, la solicitarea apelantei, proba cu înscrisuri și cea cu expertiză 

contabilă. 

Examinând actele și lucrările dosarului, în aplicarea articolului 479 alineat (1) din 

Codul de procedură civilă, curtea constată că apelul formulat de pârâta B.V. împotriva 

sentinţei civile nr. 162/2016 din 02 februarie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II 

civilă-faliment este fondat, pentru considerentele ce urmează a fi expuse în cele ce urmează. 

Cu titlu preliminar, instanța de control judiciar reține că judecătorul sindic se referă 

greșit la prevederile vizând răspunderea civilă delictuală din Codul civil de la 1864.  

În speță, se cuvine a fi observate dispozițiile Noului Cod civil (art. 1349 și 1357-

1380), față de data la care se presupune a fi fost săvârșită fapta de natură a atrage răspunderea 

și de dispozițiile art. 6 din Noul Cod civil și art. 5 din Legea nr. 71/2011, de punere în aplicare 

a acestui Nou cod.  

Curtea de apel notează - cu caracter de principiu - că articolul 169 alineat (1) din 

Legea nr. 85/2014 instituie o formă de răspundere menită să asigure acoperirea pasivului 

debitorului, în situaţia în care averea acestuia nu satisface toate creanţele înregistrate. Textul 

stabileşte persoanele care pot fi obligate, de judecătorul-sindic, la suportarea pasivului 

debitorului persoană juridică. 

Articolul 169 reglementează o formă de răspundere delictuală specială, care intervine 

doar dacă prejudiciul a fost cauzat prin săvârşirea uneia dintre faptele ilicite arătate în 

alineatul (1) literele a) - h).  

În noua reglementare legiuitorul a renunțat la enumerarea limitativă a cazurilor care 

determină antrenarea răspunderii persoanelor ce au contribuit la starea de insolvență a 

debitoarei prevăzând o ipoteză fără corespondent în reglementarea anterioară, respectiv cea de 

la lit. h) a articolul 169 din Legea nr. 85/2014. 

Caracterul special al răspunderii reglementată de art. 169 din Legea nr.85/2014 constă 

în aceea că textul de lege delimitează, categoria faptelor (literele a-h) considerate nelegitime, 



prejudiciul - care este acela al provocării sau contribuirii faptelor la ajungerea debitoarei în 

stare de insolvenţă - şi are o cauzalitate tipică între faptă şi prejudiciu, subliniind, uneori, că 

acest element trebuie dublat de un scop, vina persoanei chemată a răspunde fiind apreciată în 

concret. 

Pe de altă parte, plecând de la principiile care fundamentează răspunderea delictuală, 

acoperirea prejudiciului este o sarcină directă a autorului faptului prejudiciabil aflat în 

legătură cu fapta. 

Administratorul, chiar dacă a provocat insolvenţa, este ţinut să răspundă în raport cu 

consecinţele faptelor sale faţă de cel în patrimoniul căruia dauna a fost produsă. 

În cazul insolvenţei şi al falimentului, prejudiciul este provocat societăţii şi se 

concretizează, pe de o parte, în starea de insolvenţă în care societatea este plasată prin faptul 

ilicit, iar, pe de altă parte, în dauna efectivă şi cuantificabilă printr-o apreciere pecuniară. 

Raţiunea acestei interpretări rezidă chiar din prevederile art. 169 alin.1 din Legea nr. 

85/2014, potrivit cu care judecătorul sindic poate dispune ca o parte sau întreg pasivul 

debitorului în insolvenţă sau faliment să fie suportat de persoanele stabilite de această lege, 

parte care trebuie să exprime concordanţa prejudiciului în legătură cu faptul prejudiciabil al 

celui ţinut să răspundă. 

În speță, creditoarea DGRFP - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi, a 

învestit judecătorul sindic cu o acțiune întemeiată pe literele a), c) și d) din Legea nr. 85/2014. 

Judecătorul sindic a admis acțiunea întemeiată pe literele a) și d) din Legea nr. 

85/2014 respingând acțiunea întemeiată pe lit. c). 

Curtea notează că prevederile art.169 lit. a) din Legea nr. 85/2014 fac referire la 

situaţia în care bunurile societăţii au fost folosite de către administrator în folosul său ori al 

unor terţe persoane.  

Din analiza conţinutului articolul art.169 lit. a) din Legea nr. 85/2014 reiese că fapta 

presupune utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau a creditelor 

acordate debitorului persoană juridică fie de către instituţiile de credit, fie de către 

asociaţi/acţionari sau de alte persoane juridice. 

Reţinerea acestui caz de răspundere presupune să se facă dovada utilizării bunurilor 

sau creditelor societăţii în interes personal sau în cel al unei alte persoane, precum şi a 

legăturii de cauzalitate dintre fapta săvârşită, ca una din condiţiile răspunderii civile 

delictuale, şi ajungerea societăţii în stare de insolvenţă. 

Textul în discuţie prevede că utilizarea acestor bunuri sau credite să se fi făcut în 

interes propriu sau al altei persoane, fie că este vorba de o persoană fizică, fie de una juridică. 

Curtea de apel constată că judecătorul sindic a apreciat că activitatea apelantei-pârâte 

se încadrează în dispoziţiile art. 169 lit. a) din Legea nr. 85/2014, referitoare la folosirea 

bunurilor sau creditelor societăţii în folosul său, pe ideea că debitoarea a desfăşurat activitate 

economică, datele contabile din bilanţul aferent datei de 31.12.2010 indicând o valoare a 

activelor circulante de 53.933 lei, din care creanţe de recuperat de 42.644 lei şi a unor stocuri 

de 9.505 lei, iar apelanta-pârâtă nu a justificat aceste sume, nu le-a predat lichidatorului 

judiciar pentru a le distribui creditorilor înscrişi în tabelul creditorilor, ceea ce ar face să se 

prezume că şi le-a însuşit. 

Prioritar Curtea notează că, art. 249 Cod procedură civilă reglementează sarcina 

probei, în sensul că „Cel care face o susţinere în cursul procesului trebuie să o dovedească, în 

afară de cazurile anume prevăzute de lege”, în timp ce art. 10 alin. (1) din Codul de procedură 

civilă, statuează, de asemenea, că părţile au obligaţia să îndeplinească actele de procedură în 

condiţiile, ordinea şi termenele stabilite de lege sau de judecător, să îşi probeze pretenţiile şi 

apărările, să contribuie la desfăşurarea fără întârziere a procesului, urmărind, tot astfel, 

finalizarea acestuia.  

Curtea evidențiază că apelanta-pârâtă - prin motivele de apel - a oferit o explicație a 

situației economice pe care a traversat-o debitoarea insolventă. 



Curtea reține că apelanta B.V. a deţinut calitatea de asociat şi administrator al 

debitoarei „V.V.C.” SRL încă de la înfiinţare, obiectul de activitate al societăţii constând în: „ 

Alte servicii de cazare”.  

Începând cu anul 2010, pe fondul crizei economice generale, activitatea societăţii a 

fost puternic afectată, apelanta-pârâtă reuşind cu mari eforturi menţinerea activităţii, inclusiv 

prin creditarea societății. 

Apelanta B.V. a constatat că debitoarea a fost declarată inactivă de către organele 

fiscale, spre sfârşitul anului 2010, deși firma avea angajată o contabilă, numita G.G., care era 

plătită lunar pentru a ţine evidenţele contabile ale societăţii și a plăti toate impozitele şi 

contribuţiile datorate către stat.  

În momentul în care a verificat motivele pentru care societatea este declarată inactivă a 

constatat că nu a depus declaraţiile obligatorii de către contabila angajată, care nu făcuse nici 

plăţile necesare pentru care i-au fost avansate sumele de bani.  

În acest context, în încercarea de a scoate societatea din inactivitatea fiscală, apelanta a 

angajat o altă societate de contabilitate, „T.C.” SRL, care i-a comunicat, după verificarea 

contabilităţii, că sunt probleme mari în modul în care s-au făcut anterior înregistrările 

contabile, balanţa de verificare nereflectând realitatea (solduri furnizori, clienţi, creanţe de 

încasat inexistente etc.). 

Pentru dovedirea acestei situații apelanta a solicitat efectuarea unei probe cu expertiză 

contabilă, în apel fiind administrată atât proba cu acte cât și cea cu expertiză contabilă, la 

solicitarea apelantei. 

Curtea constată că probatoriile administrate în apel relevă că nu se poate reține o culpă 

a apelantei în intrarea societății în insolvență.  

Curtea notează că, în cuprinsul Raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor ce au dus 

la apariţia insolvenţei debitoarei „V.V.C.” SRL, întocmit de lichidatorul judiciar la data de 

02.03.2015, s-a opinat că nu sunt indicii privind atragerea răspunderii în baza art. 169 alin. 1 

din Legea nr. 85/2014 cu privire la administratorul societăţii. 

Pe de altă parte, în cuprinsul raportului de expertiză întocmit de expert C.P. şi din 

răspunsul la obiecţiuni al expertului se consemnează că nu au existat, practic, acele creanţe de 

recuperat de 42.644 lei, deoarece soldul contabil privind sumele de încasat de la clienți la data 

de 31.12.2010, nu corespunde cu realitatea și cu inventarierea creanțelor de la aceeași dată, 

având în vedere existența unor plăți efectuate prin virament bancar și care nu au fost 

înregistrate în contabilitate, potrivit balanțelor de verificare depuse la dosar din anii 2009-

2010. În fapt, contabilul care a asigurat evidenţa contabilă nu a introdus datele din extrasele 

de cont în documentele contabile finale. Acest lucru a generat un decalaj între situaţia de fapt 

şi scripticul din evidenţele contabile.  

Relevă expertiza că, pentru suma de 8.708 lei, reprezentând TVA de recuperat de 

debitoare, care a fost evidențiată în raportul de control al ANAF din data de 10.03.2015, și 

pentru care trebuia să opereze - de drept - compensarea cu creanţa deținută de intimata-

creditoare, nu s-a operat această modalitate de stingere a obligațiilor.  

În consecință, debitoarea insolventă are calitatea de creditoare a intimatei pentru suma 

de 8.708 lei, reprezentând TVA de recuperat. 

În ceea ce privește stocurile de 9.505 lei, Curtea constată că, potrivit expertizei 

contabile stocul de mărfuri, materiale și obiecte de inventar din contabilitatea debitoarei, 

astfel cum apare la data de 31.12.2010, nu corespunde cu soldul faptic din inventarul de la 

acea dată. În acest sens, expertiza a constatat existența unor obiecte de inventar date în 

folosință, în valoare de 613,45 lei, care nu au fost scoase din stocul scriptic, a unor produse cu 

termen de valabilitate expirat, în valoare de 4.191,81 lei cât și a unor produse pentru care 

expertul nu a putut determina termenul de valabilitate, în valoare de 3.800,87 lei. 

Este de remarcat că Legea insolventei condiţionează atragerea răspunderii 

patrimoniale de starea de insolvenţă în care societatea este plasată prin faptul ilicit care, în 

varianta literei „a” a art. 169 presupune ca element material folosirea bunurilor. Or, în cauză 



s-a probat că bunurile în discuție fie erau primite în folosință de către debitoare, aceasta 

neavând calitatea de proprietar asupra lor, fie aveau termenul de valabilitate expirat.  

În aceste circumstanțe nu se poate reține că a existat o faptă de folosire a acestor 

bunuri de către apelanta pârâtă, în sensul literei „a” de la art. 169 din lege. 

Mai mult, din raportul lichidatorului rezultă ca starea de insolventa a debitoarei 

„V.V.C.” SRL a fost determinată de cauze străine de voinţa si acţiunea apelantei-paratei, 

respectiv de efectele crizei economice generalizate. 

Pe de altă parte, Curtea notează că apelanta a probat, prin expertiza de specialitate 

efectuată, că a creditat societatea cu diferite sume de bani, al căror cuantum se ridică la suma 

de 115.465,50 lei. 

Expertiza a stabilit și că apelanta a ridicat din patrimoniul societăţii suma de 79.612,53 

lei, cu titlu de restituire sume puse la dispoziția societății, deci o sumă mai mică decât cea cu 

care a împrumutat societatea. 

S-a consemnat și că soldul scriptic al sumelor puse de asociat la dispoziția societății 

era de 35.852,97 lei, la data de 31.12.2010 

În raport de situația de fapt expusă, Curtea evidențiază că nu poate fi reținută în 

sarcina apelantei săvârșirea faptei prevăzută de articolul 169 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 

85/2014, care constă în utilizarea bunurilor mobile sau imobile, corporale sau incorporale sau 

a creditelor acordate debitorului persoană juridică, de către apelantă, faptă care să fi fost de 

natură a provoca sau contribui la ajungerea debitoarei în starea de insolvenţă. 

Este indubitabil că existenţa unor debite neachitate ale debitoarei faţă de creditori nu 

poate fi pusă în corelație cu o atitudine culpabilă a apelantei, în contextul în care probatoriile 

dovedesc că aceasta a fost cea care a creditat societatea.  

În raport de aspectele expuse se poate concluziona că cele constatate de practicianul în 

insolvență în cuprinsul raportului asupra cauzelor ce au generat insolvența debitoarei se 

coroborează cu evidențele concluziile expertizei contabile, împotriva căreia intimata nu a 

formulat obiecțiuni, fiind de natură a genera concluzia că administratorul nu a folosit bunurile 

societății în folosul său propriu, nefiind îndeplinite condițiile cerute de art.169 lit. a) din 

Legea nr. 85/2014. 

Curtea notează că, potrivit prevederilor art.169 lit. d) din Legea nr. 85/2014 

răspunderea poate fi antrenată dacă persoanele anume arătate „au ținut o contabilitate fictivă, 

au făcut să dispară unele documente contabile sau nu au ținut contabilitatea în conformitate cu 

legea. În cazul nepredării documentelor contabile către administratorul judiciar sau 

lichidatorul judiciar, atât culpa, cât și legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu se 

prezumă. Prezumția este relativă”.  

În cauza dedusă judecății, motivul care a determinat admiterea cererii de atragere a 

răspunderii pe acest temei a fost prezumţia relativă instituită de teza a II-a a art. 169 lit. d) din 

Legea nr. 85/2014 potrivit căreia „în cazul nepredării documentelor contabile către 

administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât legătura de cauzalitate între 

faptă şi prejudiciu se prezumă". 

Prezumţia instituită de legiuitor este una firească deoarece nu există raţiune logică a 

refuzului de a preda actele contabile ale societăţii, decât aceea că actele contabile fie nu 

există, fie din conţinutul lor s-ar putea identifica managementul fraudulos care a determinat 

apariţia stării de insolvenţă şi care ar putea genera răspunderea patrimonială a membrilor 

organelor de conducere sau supraveghere şi control ori a unei alte persoane.  

Curtea subliniază că atitudinea subiectivă a fostului administrator de a refuza predarea 

actelor contabile, poate îmbrăca atât forma intenţiei directe sau indirecte, cât şi forma culpei, 

dacă aceasta îmbracă o formă gravă nescuzabilă, însă ceea ce este esenţial pentru a fi 

incidentă prezumţia instituită de legiuitor, este a se putea determina existenţa uneia dintre 

aceste forme ale vinovăţiei.  

Deși, potrivit legii, în cazul nepredării documentelor contabile către administratorul 

judiciar sau lichidatorul judiciar, atât culpa, cât şi legătura de cauzalitate între faptă şi 



prejudiciu se prezumă, prezumţia instituită de legiuitor este relativă, ce poate fi răsturnată prin 

proba contrară ce se degajă din ansamblul probator administrat.  

Or, pentru a fi operantă această prezumţie legală, este necesar a exista premisa 

cuprinsă în textul de lege, adică să existe o faptă de nepredare, săvârşită cu intenţie sau din 

culpă grosieră, nescuzabilă, a documentelor contabile, de către administratorul judiciar.  

În cauză, contabilitatea societăţii nu a fost predată lichidatorului judiciar „O.” S.P.R.L. 

deoarece trimiterea notificării pe adresa societății debitoare a fost realizată într-o perioadă 

când administratorul societăţii nu se afla în ţară, iar corespondenţa a fost returnată de oficiul 

poştal cu menţiunea „birou închis". 

Prin urmare, nu se poate reţine o faptă a destinatarului notificării de a nu se conforma 

obligaţiei de predare a documentelor contabile, atâta vreme cât notificarea nu a ajuns la 

destinatar iar acesta din urmă nu a cunoscut despre obligaţia ce îi revine.  

Această stare de fapt, care a fost expusă de apelantă prin motivele de apel, și nu a fost 

contestată de către intimata-creditoare, nu converge înspre reţinerea unei atitudini subiective 

culpabile a fostului administrator – apelanta - pârâtă B.V. – ci înspre concluzia că nu există 

vinovăţie, neexistând nicio probă că pârâta ar fi ştiut despre notificarea sa de predare a actelor 

contabile şi ar fi urmărit ori ar fi neglijat, înmânarea lor către practicianul de insolvenţă. 

Pe de altă parte, expertiza contabilă a lămurit aspectele ținând de modalitatea în care a 

fost ținută contabilitatea, astfel cum am expus în analiza efectuată anterior când s-a stabilit că 

nu sunt incidente dispozițiile art. 169 litera a) din Legea nr. 85/2014. 

Pentru considerentele expuse anterior, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 1 Cod 

procedură civilă, curtea a admis apelul formulat de pârâta B.V. împotriva sentinţei civile nr. 

162/2016 din 02 februarie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia II civilă-faliment, 

hotărâre pe care a schimbat-o în parte, în sensul respingerii acţiunii formulate de creditoarea 

DGRFP - Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Iaşi în contradictoriu cu pârâta B.V. în 

temeiul prevederilor art. 169 lit. a) şi d) din Legea nr. 85/2014. 

Au fost păstrate celelalte dispoziţii ale sentinţei care nu contravin deciziei curții de 

apel. 

5. Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă reglementată de Legea nr. 10/2001 

îşi produce efectele asupra tuturor celor care au depus notificarea iar 

contestaţia formulată numai de unii dintre notificatori foloseşte şi celorlalţi, 

întrucât reprezintă un act de conservare 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 470/15 iunie 2018 

Domeniu asociat: Legea nr. 10/2001 

Prin dispoziţia nr. 2571/11.07.2017 emisă în baza Legii 10/2001 de pârâtul Primarul 

municipiului Iaşi s-a respins Notificarea nr. 40/2001 depusă de R.I., B.S. şi M.C. 

Anularea dispoziţiei nr. 2571/11.07.2017 a fost solicitată doar de către una dintre 

moştenitoare, respectiv apelanta R.I., iar Curtea constată că se află în faţa unei coparticipări 

procesuale obligatorii care să impună introducerea în cauză şi a celorlalţi moştenitori, astfel 

cum a reţinut instanţa de fond. 

Raportat la dispoziţiile art. 4 alin. 4 din Legea 10/2001, dreptul de acrescământ, 

potrivit cu care de cotele moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura 

prevăzută la cap. III profită ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în 

termen cererea de restituire, funcţionează numai în raport de actul prin care se declanşează 

procedura prevăzută la cap. III al Legii nr.10/2001, deci de notificare, iar nu în raport de alte 

acte ulterioare declanşării procedurii, precum contestaţia formulată împotriva modului de 

soluţionare a notificării. 



Dispoziţia pronunţată în procedura prealabilă îşi produce efectele asupra tuturor celor 

care au depus notificare, iar contestaţia formulată numai de către unii dintre notificatori 

foloseşte şi celorlalţi. 

Legea reglementează două etape succesive: una administrativă, obligatorie, şi una 

judiciară, facultativă, care priveşte controlul judecătoresc al actelor emise în temeiul acestei 

legi în cadrul procedurii administrative prealabile. 

Dacă unul dintre comoştenitori, după ce a formulat notificarea, prin care a declanşat 

procedura administrativă, nu a înţeles să mai urmeze procedura judiciară şi să atace dispoziţia 

prin care s-a finalizat această procedură, nu duce la pierderea dreptului recunoscut prin 

dispoziţia emisă de unitatea sau entitatea notificată în favoarea comoştenitorilor / 

comoştenitorului care uzează de procedura judiciară. 

Nu este incidentă în materia Legii nr.10/2001 regula unanimităţii cu privire la 

formularea notificării. 

Însă contestaţia formulată împotriva soluţiei date asupra notificării nu constituie decât 

un act de conservare în numele şi pe seama tuturor moştenitorilor care, prin formularea cererii 

de restituire, au făcut act de acceptare a moştenirii.  

Fiind un act juridic de conservare, respectiv un act prin care se urmăreşte 

preîntâmpinarea pierderii unui drept subiectiv civil aparţinând tuturor moştenitorilor care au 

formulat notificare nu se impune participarea obligatorie a tuturor acestora la judecarea 

cauzei, caz în care apelul se dovedeşte a fi întemeiat. 

Faţă de cele ce preced, Curtea admite apelul şi pe cale de consecinţă, în baza art. 480 

alin.3 Cod procedură civilă, dispune anularea hotărârii de fond şi trimiterea cauzei spre 

rejudecare tribunalului. 

 

6. Interpretarea și aplicarea art. 22 alineat (5). Termenul de formulare a notificării 

este un termen de decădere, şi nu un termen procedural căruia să îi fie 

aplicabilă instituţia repunerii în termen 

Domeniu asociat : Legea nr. 10/2001  

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 460/19 iunie 2017  

Prima instanţă a soluţionat cauza reținând incidența unei serii de excepţii. 

Astfel, acţiunea în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin Ministerul Finanţelor 

Publice a fost respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane lipsită de calitate 

procesuală pasivă. 

Acţiunea precizată şi formulată de reclamantul RT, prin tutore AM, în contradictoriu 

cu pârâţii UAT Municipiul Iaşi şi Primarul Municipiului Iaşi a fost respinsă, prin reținerea 

tardivității depunerii notificării. 

Curtea constată că administrarea probei cu expertiza medico-legală a fost corect 

respinsă de prima instanţă, condiţiile impuse de art. 255 Cod procedură civilă nefiind 

îndeplinite în cauză. 

Instanța de control judiciar constată că, potrivit art. 22 din Legea nr. 10/2001, termenul 

de depunere a notificărilor, cu modificările prevăzute de OUG nr. 109/2001 şi OUG nr. 

145/2001, a expirat la data de 14.02.2002. 



Sancţiunea nerespectării termenului pentru depunerea notificării atrage pierderea 

dreptului de a mai solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau în echivalent, potrivit art. 

22 alineat (5) din Legea nr. 10/2001. 

Apelantul consideră că acest termen a fost întrerupt faţă de cel lipsit de capacitate de 

exerciţiu, cât timp nu a fost desemnată persoana care să îl reprezinte ori să îl asiste, adică până 

la data de 19.08.2014 când - prin sentinţa civilă nr. 643/8.07.2014 a Judecătoriei Sinaia 

pronunțată în dosarul nr. X/310/2013 - i-a fost desemnat drept tutore numitul AM. Din acest 

motiv a solicitat, în subsidiar, ca în temeiul art. 103 alineat (2) Cod procedură civilă să fie 

repus în termenul legal de formulare a notificării. 

Curtea de apel observă că punerea sub interdicţie şi desemnarea tutorelui s-au dispus 

prin sentinţa civilă nr. 643/8.07.2014 pronunțată de Judecătoria Sinaia, cu mult după data de 

14.02.2002, prevăzută ca termen limită pentru formularea notificării de persoanele îndreptăţite 

la măsuri reparatorii conform Legii nr. 10/2001. 

Instanța de apel are în vedere că, la data intrării în vigoare a legii speciale, actele 

normative privind subiectele de drept civil erau Codul civil de la 1864 şi Decretul privitor la 

persoanele fizice şi persoanele juridice nr. 31/1954 care, în cuprinsul art. 8 din Capitolul I 

„Persoana fizică” prevedea: „Capacitatea deplină de exerciţiu începe de la data când persoana 

devine majoră”. 

În perioada 14.02.2001-14.02.2002, reclamantul a făcut parte din categoria 

persoanelor majore în vârstă de 18 ani, având deplină capacitate de exerciţiu, nefiind pus sub 

interdicţie conform art. 11 din Decret. 

În conformitate cu art. 169 Cod civil interdicţia îşi produce efectele de la data când 

hotărârea judecătorească a rămas definitivă. 

Din succesiunea cererilor formulate de tutore este evidentă depunerea notificării cu 

depăşirea termenului prevăzut de legea specială.  

Instanța de control judiciar reţine că termenul de formulare a notificării nu este un 

termen procedural, în sensul art. 1 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, 

pentru a se dispune conform art. 19 repunerea în termen, instituţie invocată în declaraţia de 

apel, respectiv art. 186 din Noul Cod de procedură civilă, ce prevede: „(1) Partea care a 

pierdut un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se 

datorează unor motive temeinic justificate”.  

Curtea are în vedere reglementarea art. 21 alin. (1) şi alin. (5) din Legea nr. 10/2001 în 

forma aplicabilă din 14.02.2001 până la 04.04.2005 (când Legea nr. 10/2001 a fost 

modificată, republicată) potrivit cu care persoana îndreptăţită va notifica în termen de 12 luni 

de la data intrării în vigoare a legii persoana juridică deţinătoare, solicitând restituirea în 

natură a imobilului. Nerespectarea termenului prevăzut pentru trimiterea notificării atrage 

pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau echivalent (alin. 

5/actual art. 22 alin. 5). 

În consecinţă, termenul de 12 luni prevăzut de art. 21 alin (1) din Legea nr. 10/2001 

pentru notificarea persoanei juridice deţinătoare este un termen de decădere şi nu de 

prescripţie extinctivă, cum eronat se susține prin motivele de apel.  

Instanța de control judiciar notează că este de principiu că sancţiunea nerespectării 

termenului de decădere este pierderea, stingerea dreptului de a solicita în justiţie măsuri 

reparatorii sau în echivalent. Termenele de decădere vizează însuşi dreptul subiectiv, nefiind 

susceptibile de întrerupere, suspendare sau repunere în termen. Curtea are în vedere că 

prescripţia extinctivă stinge doar dreptul material la acţiune (situaţie în care nu se află 



reclamantul) pe când decăderea constă în stingerea dreptului subiectiv însuși la măsuri 

reparatorii conferit prin art. 1 din Legea nr. 10/2001, numai în perioada 14.02.2001-

14.02.2002, condiţionat de formularea înlăuntrul acestuia a notificării, condiție pe care 

reclamantul nu a îndeplinit-o. Efectul decăderii este încetarea dreptului după împlinirea 

termenului, ca şi cum acesta nu a existat. 

Asupra caracterului termenului prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, s-a statuat 

prin Decizia nr. 737/26.10.2006 a Curţii Constituţionale, în sensul că nerespectarea 

termenului prevăzut pentru trimiterea notificărilor atrage pierderea dreptului de a solicita în 

justiţie măsuri reparatorii sau prin echivalent. 

Astfel spus, termenul prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 este un termen de 

decădere, care este nesusceptibil de întrerupere ori repunere în termen. Trebuie reţinut că 

termenul prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 este un termen de drept material, care 

reglementează temporar situaţii juridice anterioare promovării unei acţiuni în justiţie. 

Termenul de decădere din dreptul material nu este susceptibil de repunere în termen, 

repunerea în termen fiind o instituţie proprie termenelor de drept procesual. El nu poate fi 

suspendat sau întrerupt şi împlinirea sa are ca efect pierderea dreptului subiectiv însuşi. 

Într-o decizie de speță, Înalta Curte a arătat că termenul prevăzut de art. 21 alin. 5 din 

Legea nr. 10/ 2001 este incompatibil cu instituţia repunerii în termen, întrucât raţiunea pentru 

care a fost instituit ca fiind termen de decădere rezultă din preocuparea legiuitorului de a 

dinamiza procedurile de punere în aplicare şi finalizare a operaţiunilor de retrocedare în 

natură sau prin echivalent a bunurilor trecute în proprietatea statului sau preluate în orice mod 

de acesta. 

În consecința celor ce preced, în speță nu operează nici dispozițiile art. 103 alin. 1 din 

Codul de procedură civilă de la 1865 vizând repunerea în termenul de a formula notificare, pe 

considerentul că reclamantul ar fi fost într-o situaţie mai presus de voinţa sa pentru a-şi 

exercita un drept în limita termenului de decădere, nici acelea ale alin. (1) al art. 186 din Noul 

Cod procedură civilă ce prevede că: „Partea care a pierdut un termen procedural va fi repusă 

în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor motive temeinic justificate”. 

Ca atare, având în vedere că apelantul a formulat notificarea în anul 2014, după 

aproximativ 12 ani de la epuizarea termenului legal prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001 

(14.02.2001), iar repunerea în termen nu operează, sancţiunea nerespectării lui este stingerea 

dreptului subiectiv la măsuri reparatorii. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea articolului 480 alineat (1) Cod 

procedură civilă, curtea respinge apelul reclamantului și păstrează sentința Tribunalului Iași. 

 

7. Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind 

competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie 

matrimonială și în materia răspunderii părintești. Motive de refuz al 

recunoașterii, conform art. 22 din Regulament. Raportul dintre Regulament 

și Convenţia de la Haga privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor 

oficiale străine 

Domeniu asociat: Exequator 



Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 461/2017/19 iunie 2017 

Obiectul cererii cu care a fost învestit Tribunalul Iași îl reprezintă recunoaşterea pe 

teritoriul României a efectelor Hotărârii de divorţ - Sentinţa nr. XX9/11 din dosarul nr. 

YY8/11, pronunţată de o judecătorie de primă instanţă din Spania.  

Curtea de apel notează că – față de obiectul acțiunii – prevederile care trebuiau 

observate de prima instanță sunt acelea ale Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului 

din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești. 

Instanța de control judiciar reține că în capitolul III al Regulamentului este 

reglementată recunoașterea unei hotărâri judecătorești pronunțate într-un alt stat membru UE. 

Astfel, în conformitate cu art. 21: „(1) Hotărârile judecătorești pronunțate într-un stat 

membru se recunosc în celelalte state membre fără a fi necesar să se recurgă la vreo 

procedură. …  

(3) Fără a aduce atingere secțiunii 4 din prezentul capitol, orice parte interesată poate 

solicita, în conformitate cu procedurile prevăzute de secțiunea 2 din prezentul capitol, 

pronunțarea unei hotărâri de recunoaștere sau de refuz al recunoașterii hotărârii”. 

În articolele următoare, regulamentul stipulează motivele de refuz al recunoașterii, în 

termenii articolului 22 – pentru motivele de refuz al recunoașterii hotărârilor judecătorești 

pronunțate în materie de divorț, de separare de drept sau de anulare a căsătoriei – respectiv ai 

art. 23, în ceea ce privește motivele de refuz al recunoașterii hotărârilor judecătorești în 

materia răspunderii părintești. 

Potrivit articolului 22, o hotărâre judecătorească pronunțată în materie de divorț, de 

separare de drept sau de anulare a căsătoriei nu se recunoaște: „(a) în cazul în care 

recunoașterea contravine în mod evident ordinii publice a statului membru în care se solicită 

aceasta; (b) în cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent nu a fost 

notificat sau comunicat în timp util pârâtului care nu s-a prezentat și astfel încât acesta să își 

poată pregăti apărarea, cu excepția cazului în care se constată că pârâtul a acceptat hotărârea 

într-un mod neechivoc; (c) în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre 

pronunțată într-o acțiune între aceleași părți în statul membru în care se solicită aceasta sau (d) 

în cazul în care aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată anterior într-un alt stat 

membru sau într-un stat terț într-o cauză între aceleași părți, din moment ce această primă 

hotărâre îndeplinește condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru în care se solicită 

aceasta”. 

În același timp, potrivit articolului 23, o hotărâre judecătorească pronunțată în materia 

răspunderii părintești nu este recunoscută: „(a) în cazul în care recunoașterea contravine în 

mod evident ordinii publice din statul membru în care se solicită recunoașterea, luând în 

considerare interesul superior al copilului; (b) în cazul în care, cu excepția procedurilor 

urgente, aceasta a fost pronunțată fără a-i da copilului posibilitatea de a fi ascultat, 

încălcându-se astfel normele fundamentale de procedură din statul membru în care se solicită 

aceasta; (c) în cazul în care actul de sesizare a instanței sau un act echivalent nu a fost 

notificat sau comunicat în timp util persoanei care nu s-a prezentat și astfel încât aceasta să își 

poată pregăti apărarea, cu excepția cazului în care se constată că respectiva persoană a 

acceptat hotărârea într-un mod neechivoc; (d) la solicitarea oricărei persoane care susține că 

hotărârea se opune exercitării răspunderii sale părintești, în cazul în care hotărârea a fost 

pronunțată fără ca această persoană să fi avut posibilitatea de a fi ascultată; (e) în cazul în care 



aceasta este ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată ulterior în materia răspunderii părintești 

în statul membru în care se solicită recunoașterea; (f) în cazul în care aceasta este 

ireconciliabilă cu o hotărâre pronunțată ulterior în materia răspunderii părintești într-un alt stat 

membru sau în statul terț în care copilul își are reședința obișnuită, din moment ce hotărârea 

ulterioară îndeplinește condițiile necesare recunoașterii sale în statul membru solicitat sau (g) 

în cazul în care nu a fost respectată procedura prevăzută la articolul 56”. 

În speța dedusă judecății, verificând conținutul Hotărârii de divorţ - Sentinţa nr. 

XX9/11 din dosarul nr. YY8/11, pronunţată de o judecătorie de primă instanţă din Spania – 

curtea constată că nu este incident niciunul dintre motivele de refuz expres și limitativ înscrise 

în textele citate. 

În ceea ce privește condiţiile formale pentru recunoaşterea efectelor pe teritoriul 

Statului Român, curtea constată că este greșită raportarea tribunalului la prevederile 

Convenţiei de la Haga privind suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, în 

condițiile în care prevederile aplicabile sunt acelea din Regulamentul 2201 din 2003. 

Astfel, articolul 60 din Regulament – cu denumirea marginală „Raporturile cu anumite 

convenții multilaterale” – stabilește: „În relațiile dintre statele membre, prezentul regulament 

prevalează asupra următoarelor convenții în măsura în care acestea privesc materiile 

reglementate de prezentul regulament: (a) Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 cu 

privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine și legea aplicabilă cu 

privire la protecția minorilor”. 

Prin urmare, se cuvine a fi verificate dispozițiile relevante din Regulamentul 

2201/2003.  

Articolul 37 „Documente” prevede următoarele: „(1) Partea care solicită sau contestă 

recunoașterea unei hotărâri judecătorești ori solicită încuviințarea executării trebuie să 

prezinte: (a) o copie a hotărârii care să întrunească toate condițiile necesare în vederea 

stabilirii autenticității sale și (b) certificatul menționat la articolul 39. 

(2) În afară de aceasta, în cazul în care este vorba despre o hotărâre în lipsă, partea 

care solicită recunoașterea sau încuviințarea executării trebuie să prezinte: (a) originalul sau o 

copie certificată pentru conformitate a documentului care stabilește că actul de sesizare a 

instanței sau un act echivalent a fost notificat sau comunicat părții care nu s-a prezentat sau 

(b) orice document care arată că pârâtul a acceptat hotărârea în mod neechivoc”. 

În cazul lipsei unor documente, articolul 38 stabilește: „(1) În lipsa prezentării 

documentelor menționate la articolul 37 alineatul (1) litera (b) sau alineatul (2), instanța 

judecătorească poate acorda un termen pentru prezentarea lor sau poate accepta documente 

echivalente sau, în cazul în care consideră că dispune de suficiente informații, poate să 

renunțe la prezentarea lor. 

(2) La solicitarea instanței judecătorești, se prezintă o traducere a documentelor. 

Traducerea este certificată de o persoană autorizată în acest sens într-unul dintre statele 

membre.” 

În ceea ce privește certificatul privind hotărârile judecătorești în materie matrimonială 

și certificat privind hotărârile judecătorești în materia răspunderii părintești, articolul 39 din 

Regulament stipulează că instanța judecătorească sau autoritatea competentă din statul 

membru de origine eliberează, la cererea oricărei părți interesate, un certificat utilizând 

formularul al cărui model este prezentat în anexa I (hotărâri judecătorești în materie 

matrimonială) sau în anexa II (hotărâri judecătorești în materia răspunderii părintești). 



Curtea de apel reține că apelanta a prezentat certificatul prevăzut de articolul 39 

enunțat și că sunt îndeplinite atât condițiile de fond, cât și acelea de formă pentru 

recunoașterea hotărârii instanței spaniole, potrivit Regulamentului (CE) nr. 2201/2003 al 

Consiliului din 27 noiembrie 2003 privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor 

judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii părintești, de abrogare a 

Regulamentului (CE) nr. 1347/2000. 

Raportat considerentelor expuse și în aplicarea art. 480 alineat (2) Cod procedură 

civilă, curtea admite apelul formulat de reclamantă împotriva sentinţei civile pronunţate de 

Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă, hotărâre pe care o schimbă în tot, în sensul admiterii cererii 

formulate de reclamantă și recunoaşterii pe teritoriul României a efectelor hotărârii de divorţ - 

Sentinţa nr. XX9/11 din dosarul nr. YY8/11, pronunţată de o judecătorie de primă instanţă din 

Spania. 

Instanța de apel obligă apelanta să îi plătească intimatului suma de 500 lei, cheltuieli 

de judecată în apel, prin aplicarea art. 453 alineat (1) și 451 alineat (2) Cod procedură civilă, 

onorariul avocatului fiind redus de la 1.000 lei la 500 lei, suma de 1.000 lei apărând vădit 

disproporționată în raport cu complexitatea cauzei și cu activitatea desfășurată de avocat (nu 

s-a formulat întâmpinare). 

8. Accident auto. Stabilirea cuantumului daunelor datorate în latura civilă, pe baza 

unei declarații notariale. Consecințe 

Obligaţia de plată își are izvorul în contractul de asigurare, în ipoteza 

asigurătorului sau în virtutea dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995, în 

cazul Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, singura condiţie pentru naşterea 

acestei obligaţii fiind producerea evenimentului generator de prejudiciu, care este 

accidentul rutier. 

Este adevărat că Fondul are o obligaţie proprie, determinată prin lege, de 

despăgubire, însă trebuie avut în vedere care este izvorul acesteia, respectiv fapta autorului 

prejudiciului. 

În cauză, obligaţia făptuitorului de despăgubire a reclamantului nu mai există, 

deoarece aceasta a fost stinsă integral prin plată, conform celor consemnate în Declarația 

notarială. 

În aceste circumstanțe, nici obligaţia reclamată în proces în contradictoriu cu Fondul 

de Protecţie a Victimelor Străzii nu există, pentru că nu se poate pretinde, în instanță, 

intimatei Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii ceea ce nu s-ar putea pretinde nici 

autorului faptei. Astfel, în absenţa întrunirii condiţiilor răspunderii civile delictuale în 

persoana autorului faptei, obligaţia de despăgubire a victimei nu există nici în sarcina 

asociației. 

 

Curtea de Apel Iași, Secția civilă, Decizia civilă nr. 492/26 iunie 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 1826/2016 din 21 noiembrie 2016, pronunţată de Tribunalul 

Iaşi, Secţia I civilă, s-a respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamantul P.V., în 

contradictoriu cu pârâta Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii. 

S-a respins cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pentru a se pronunţa astfel, tribunalul a reţinut următoarele: 



Reclamantul a solicitat să fie despăgubit de Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor 

Străzii ca urmare a prejudiciilor ce i-au fost produse prin accidentul rutier cauzat din culpa 

numitului H.M.-C., care conducea un vehicul fără poliţă de asigurare valabilă. 

Reglementarea din art. 61 din Legea nr. 136/1995, în vigoare la data producerii 

accidentului, asigură posibilitatea de despăgubire a victimelor străzii şi atunci când nu este 

cunoscut autorul faptei ori aceasta s-a comis de către o persoană care conducea un vehicul 

fără poliţă de asigurare valabilă pentru unitatea de tratament juridic a victimelor din această 

materie. 

Obligaţia de despăgubire din speţă, opusă asociaţiei pârâte, nu există, însă, pentru că 

ea derivă dintr-un raport juridic obligaţional pentru care întinderea despăgubirii a fost stabilită 

prin convenţia dintre reclamant şi autorul faptei prejudiciabile şi stinsă prin plată. 

Potrivit declarației autentificate prin încheierea de autentificare încheiată la biroul 

notarului public, reclamantul a primit, anterior promovării cererii de chemare in judecată, 

suma de 5.300 lei cu titlul de „pretenţii” (pentru îngrijiri medicale, medicamente, daune 

morale, etc.) ca urmare a accidentului rutier, produs de către numitul H.M.-C., la data de 

27.02.2014, în care reclamantul a fost implicat ca victimă. Acesta a declarat în conținutul 

aceluiași act că nu va solicita certificat medico-legal, că nu mai are niciun fel de pretenţii 

materiale, civile sau penale faţă de conducătorul auto, H.M.-C., care a produs accidentul, nu 

dorește să se judece cu acesta sau să depună plângere penală împotriva sa, că renunță să se 

constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de orice fel de drepturi băneşti sau de 

orice altă natură, în urma accidentului, întrucât s-a împăcat cu acesta. 

Ca urmare, despăgubirea reclamantului s-a realizat anterior procesului, integral, 

evaluarea prejudiciului fiind făcută prin convenție cu autorul acestuia.  

Dacă, în principiu, împăcarea părţilor în procesul penal nu înlătură dreptul părţii 

vătămate de a se adresa instanţei civile, în cauza de faţă, reținând nu doar că a intervenit o 

împăcare, ci că reclamantul a primit o sumă de bani pentru despăgubirea sa – pentru 

prejudiciul moral şi material – în raport de care a susţinut că nu va mai avea nicio pretenţie 

viitoare împotriva autorului faptei, tribunalul a stabilit că raportul obligaţional generat de 

fapta săvârşită la 27.02.2014 de către H.M.-C. s-a stins prin executarea, prin plată, a obligaţiei 

de despăgubire a cărei întindere a fost determinată prin înţelegerea părţilor la 2.03.2015.  

Ca urmare, tribunalul a stabilit că acțiunea opusă Asociaţiei Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii este nefondată, aceasta nu mai are obligaţia de a-l despăgubi pe reclamant 

pentru că el a fost despăgubit deja de autorul faptei prejudiciabile, atât pentru prejudiciul 

material, cât şi pentru prejudiciul moral, integral, potrivit propriei declaraţii din 2.03.2015.  

Nu se poate pretinde, în instanță, Asociaţiei Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii 

ceea ce nu s-ar putea pretinde autorului faptei. Este adevărat că asociaţia are o obligaţie 

proprie, determinată prin lege, de despăgubire, însă izvorul acesteia este fapta autorului 

prejudiciului. 

În absenţa întrunirii condiţiilor răspunderii civile delictuale în persoana autorului 

faptei, obligaţia de despăgubire a victimei nu există nici în sarcina asociației. 

Aşadar, obligaţia de despăgubire din partea conducătorului auto care a provocat 

accidentul nu există faţă de reclamant, pentru că aceasta a fost stinsă integral prin plată, prin 

urmare nici obligaţia reclamată în proces, în contradictoriu cu Asociaţia Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii, nu există. 

La data declarației din 2 martie 2015 toate aspectele invocate în speţă pentru 

justificarea dreptului la despăgubire, care configurează prejudiciul dedus judecăţii, erau 

cunoscute ori, în mod obiectiv, puteau fi anticipate. Nu s-au invocat în procesul de faţă forme 

de prejudiciu pe care reclamantul să nu le fi cunoscut la data declaraţiei din 2.03.2015. 

Pentru motivele expuse tribunalul a respins ca nefondată acţiunea şi cererea de 

obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 



Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul P.V. criticând-o pentru 

nelegalitate și netemeinicie: 

Apelantul-reclamant a susținut că optica instanţei de fond nu se circumscrie 

dispoziţiilor legale incidente în cauză şi nici jurisprudenței unitare pronunţate la nivel naţional 

cu privire la aspectul împăcării părţilor, judecătorul fondului dând o interpretare eronată 

dispoziţiilor legale. 

Astfel, conform raţionamentului adoptat de instanţa de fond, obligaţia numitului H.M.-

C. de despăgubire nu există faţă de reclamant, pentru că aceasta a fost stinsă integral prin 

plată, prin urmare nici obligaţia reclamată în proces, în contradictoriu cu Asociaţia Fondul de 

Protecţie a Victimelor Străzii, nu există. În declaraţia notarială din data de 02.03.2015, 

reclamantul a precizat că nu mai are niciun fel de pretenţii față de conducătorul auto H.M.-C. 

și că renunţă să se constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de drepturi băneşti, 

specificând că s-a împăcat cu numitul H.M.-C.. 

Potrivit apelantei, împrejurarea împăcării nu poate constitui decât dovada bunei-

credinţe a reclamantului, ce a condus la înlăturarea răspunderii penale a conducătorului auto 

vinovat de producerea evenimentului rutier, şi nicidecum la o exonerare a pârâtei de la 

executarea propriilor obligaţii impuse în virtutea dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995. 

Împăcarea părţilor reprezintă înţelegerea intervenită între persoana vătămată și făptuitor de a 

pune capăt conflictului născut între ei în urma săvârşirii infracţiunii, înţelegere care, în 

anumite cazuri prevăzute de lege, înlătură răspunderea penală a persoanei vinovate de 

producerea faptei. 

În aceste condiţii, instanţa trebuia să se raporteze la dispoziţiile speciale cu caracter 

derogator, respectiv Legea nr. 136/1995 și Norma ASF nr. 23/2014, unde, la art. 27, sunt 

prevăzute expres situaţiile în care asigurătorul nu acordă despăgubiri, printre aceste situaţii 

neregăsindu-se şi cele referitoare la împăcarea părţilor sau lipsa plângerii prealabile. 

Așa cum s-a statuat în mod constant în practica și literatura de specialitate, împăcarea 

părții vătămate cu învinuitul din procesul penal nu are relevanţă cu privire la răspunderea 

asigurătorului sau a Fondului pentru Protecţia Victimelor Străzii, pârâta urmând a răspunde 

pentru dauna produsă prin intermediul autovehiculului implicat în accident, atâta timp cât 

legiuitorul a prevăzut în mod expres această obligaţie. 

Prin „declaraţia” dată la data de 02.03.2015, persoana vătămata a precizat că nu 

dorește să se judece cu conducătorul auto sau să depună plângere împotriva lui, că renunţă să 

se constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de orice alte drepturi băneşti. 

Astfel, în declaraţia formulată la data de 02.03.2015 se menţionează că a intervenit 

împăcarea numai între cele două părţi implicate în accident, nu și faptul că victima renunţă în 

mod expres și irevocabil la dreptul său de a obţine despăgubiri în urma accidentului rutier. 

Declaraţiile sau afirmaţiile părților din faza actelor premergătoare nu pot avea 

înrâurire sub aspectul dreptului material la acţiune ce poate fi exercitat de victimă împotriva 

părţii responsabile civilmente (Fondul pentru Protecţia Victimelor Străzii – situaţia de faţă), o 

interpretare contrară implicând imposibilitatea sesizării instanţei civile, ceea ce echivalează cu 

o limitare a accesului la justiţie. Mai mult, între părți nu a avut loc un proces penal, nefiind 

pusă în mişcare acţiunea penală în lipsa plângerii penale. 

În speţă, instanţa de fond a făcut abstracţie de împrejurarea că împăcarea vizează doar 

raporturile dintre persoana vătămată P.V. și persoana răspunzătoare de producerea 

accidentului – intervenientul forţat H.M.-C. – neputând fi extinsă aplicarea textului de lege și 

la FPVS. 

În altă ordine de idei, manifestarea de voinţă a reclamantului P.V. poate produce 

efecte numai în raport de persoana intervenientului, neputând fi extinsă şi faţă de Fondul de 

Protecţie a Victimelor Străzii, care urmează a răspunde pentru prejudiciul produs de cel care a 

condus autoturismul neasigurat RCA (în temeiul art. 61 Legea 136/1995). 

Cea de a doua critică invocată vizează împrejurarea potrivit cu care Tribunalul Iaşi nu 

a dat eficientă dispoziţiilor speciale cu caracter derogator, respectiv art. 47 lit. 1 din Norma 



ASF 23/2014 („În cazul în care accidentul de vehicul face obiectul unui proces penal, 

despăgubirile pot fi stabilite, dacă, (...) potrivit legii, acţiunea penală a fost stinsă prin 

împăcarea părţilor”). 

Pe cale de consecinţă, în mod greşit instanţa de fond a apreciat că suntem în prezența 

unei creanţe stinse prin împăcare sau prin împrejurarea despăgubirii reclamantului de către 

intervenient, creanţă ce nu mai poate fi opusă pârâtei, la această soluţie ajungându-se prin 

ignorarea tuturor obligaţiilor prevăzute în materia asigurării de răspundere civilă auto 

obligatorie. 

Cea de a treia critică adusă sentinței apelate vizează încălcarea, de Tribunalul Iaşi a 

dispoziţiilor art. 27 din Norma ASF 23/2014, ce reglementează expres și limitativ cazurile în 

care asigurătorul nu acordă despăgubiri, text de lege ce nu menţionează în niciunul dintre cele 

15 puncte ale sale - cu titlu de excludere - situaţia în care a intervenit împăcarea părţilor (între 

terţul prejudiciat şi persoana răspunzătoare de producerea accidentului). 

Susține că instanţa trebuia să se raporteze la dispoziţiile speciale instituite prin Legea 

nr. 136/1995 şi Norma ASF 23/2014. 

Norma ASF 23/2014 este emisă în aplicarea Legii nr. 136/1995, lege specială care, în 

art. 69 indice 2, prevede: „Comisia de Supraveghere a Asigurărilor adoptă norme obligatorii 

în aplicarea dispoziţiilor Codului civil şi ale prezentei legi". Prin urmare, această normă 

completează o lege specială - Legea nr. 136/1995 a asigurărilor -, care derogă de la normele 

cu caracter general. 

În acest sens sunt şi dispoziţiile Directivei 2009/103/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului, care prevăd, la art. 18, că statele membre se asigură că persoanele vătămate în 

urma unui accident cauzat de un vehicul acoperit de asigurarea menţionată la art. 3 dispun de 

un drept de acţiune directă împotriva întreprinderii de asigurare care acoperă răspunderea 

civilă a persoanei responsabile". 

Aşa cum s-a arătat şi în jurisprudenţă, din perspectiva legii speciale a asigurărilor 

(Legea nr. 136/1995), legiuitorul nu este interesat de raportul delictual dintre părţi decât sub 

aspectul naşterii obligaţiei de a plăti suma stabilită în contractul de asigurare către terţul 

beneficiar (victima accidentului) în cazul producerii riscului asigurat, necomportând relevanţă 

dacă asiguratul s-a împăcat civil sau penal cu beneficiarul asigurării, întrucât răspunderea 

asigurătorului este una contractuală. Aşadar, nu prezintă importanţă dacă victima a renunţat la 

pretenţii faţă de asigurat. 

Fiind dovedită răspunderea delictuală a conducătorului auto, se deschide calea 

angajării răspunderii contractuale a asigurătorului care acoperă evenimentul asigurat, deci 

pagubele produse prin accidentul auto, iar în cazul în care nu exista o poliță RCA valabil 

emisă, răspunde FPVS. 

În ceea ce priveşte justificarea acţiunii directe împotriva pârâtei, pe latură civilă, se 

impune a fi amintit că Fondul pentru Protecţia Victimelor Străzii nu are o răspundere proprie 

în cadrul raportului de asigurări, ci o răspundere pentru altul, dar ca efect al dispoziţiilor 

speciale, respectiv art. 61 din Legea nr. 136/1995. 

Pe cale de consecinţă, cele expuse anterior justifică o răspundere proprie a FPVS, 

independentă şi distinctă de cea a făptuitorului. 

Această concluzie reiese din cuprinsul Deciziei pronunţate în recursul în interesul legii 

nr. 1/2005 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acţiunea în plata despăgubirilor adresându-se 

în contra asigurătorului sau FPVS, introdus în proces în această calitate. 

Această poziţie a fost menţinută ulterior şi prin Decizia pronunţată în recursul în 

interesul legii nr. 29/2009 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, care a stabilit că, în raport cu 

dispoziţiile de ansamblu ale Legii nr. 136/1995, prin acoperirea prejudiciului suferit de terţul 

victimă a accidentului de circulaţie, asigurătorul/FPVS nu face o plată pentru făptuitor şi nici 

alături de acesta, ci îşi îndeplineşte obligaţia proprie, asumată prin contractul de asigurare sau 

prin art. 61 ante-menţionat din lege, motiv pentru care va suporta în mod efectiv şi definitiv 

întregul prejudiciu cauzat din culpa intervenientului. 



Raportat la textele legale invocate mai sus şi la poziţia Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie, rezultă că obligaţia de plată izvorăşte din contractul de asigurare sau în virtutea 

dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995, singura condiţie pentru naşterea acestei obligaţii 

fiind producerea evenimentului generator de prejudiciu. 

Astfel, societăţii de asigurare şi Fondului pentru Protecţia Victimelor Străzii îi 

incumbă o răspundere patrimonială directă, izvorâtă din contractul de asigurare ori în temeiul 

legii, Fondul de protecţie a victimelor străzii fiind obligat prin lege să garanteze plata 

despăgubirilor cuvenite persoanelor prejudiciate (a se vedea şi art. 7 alin. 1 din Normele 

privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de protecţie a victimelor străzii puse 

în aplicare prin Ordinul preşedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2008). 

În concluzie, din coroborarea art. 54 cu art. 61 din Legea nr. 136/1995 rezultă voinţă 

legiuitorului, pârâtei fiindu-i oferite suficiente posibilităţi de apărare atât în nume propriu, cât 

şi prin subrogare în drepturile intervenientului forţat, împotriva căruia are un drept de regres 

în baza dispoziţiilor: 

- art. 25 ind. 1 din Legea nr. 32/2000, 

- art. 3 din Ordinul CSA nr. 1/2008, 

- art. 13 din Ordinul nr. 1/2008: „după plata despăgubirilor, Fondul se subrogă în 

drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru repararea 

prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei păgubite, 

cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, precum şi 

dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii", 

- art. 25 ind. 1 pct. 12 din Legea nr. 32/2000: „Fondul are legitimare procesuală activă 

în orice proces împotriva persoanelor aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de 

plată achitate sau care urmează cu certitudine să fie achitate de Fond", 

- art. 25 ind. 1 pct. 15 din Legea nr. 32/2000: „în vederea recuperării sumelor 

cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva entităţii care a determinat prejudiciul", 

- art. 1349, 1357, 1359, 1381 şi 1385 Cod Civil. 

Prin cea de a patra critică adusă sentinței apelate se susține că instanţa de fond nu a 

avut în vedere liniile directoare ale instanţei supreme în această materie care, prin Decizia nr. 

2372/25.09.2014 pronunţata in dosarul din 2013, a statuat: „între răspunderea civilă 

delictuală, care configurează latura civila a procesului penal, si răspunderea civila întemeiata 

pe contractul de asigurare nu poate fi prezumat un raport de accesorialitate care sa conducă la 

înlăturarea răspunderii contractuale odată cu stingerea acţiunii civile întemeiata pe 

răspunderea civila delictuala. Un alt argument in susţinerea tezei că latura civilă a procesului 

penal nu include, ca accesoriu, si răspunderea civila contractuala a asigurătorului, este 

împrejurarea că asigurătorul nu face parte dintre părţile procesului penal. Interpretarea 

instanţei de apel în sensul că art. 46 al Ordinului CSA nr. 5/2010 exclude dreptul persoanei 

păgubite de a-l acţiona in justiţie pe asigurător, permiţând persoanei păgubite sa obţină 

despăgubiri exclusiv pe cale amiabila, nu poate fi primita dintr-un argument de interpretare 

gramaticală". 

Mai susține apelatul că, prin Decizia nr. 576 din 19.02.2015 ICCJ - Secţia a II-a civilă 

a stabilit că "împăcarea părţii vătămate cu învinuitul în procesul penal, în condiţiile art. 132 

C.pen., nu are relevanţă cu privire la răspunderea asigurătorului RCA al autoturismului 

condus de învinuit, faţă de daunele provocate părţii vătămate de către autorul accidentului, şi, 

ca atare, este admisibilă acţiunea civilă în despăgubiri formulată de partea vătămată împotriva 

asigurătorului de răspundere civilă". 

În fine, ultima critică formulată vizează împrejurarea că instanţa de fond nu a avut în 

vedere faptul că pârâta răspunde în baza unui raport obiectiv, potrivit art. 26 alin. 2 pct. 3 din 

Norma ASF 23/2014 coroborat cu art. 61 din Legea nr. 136/1995 "Indiferent de locul în care 

s-a produs accidentul de vehicul, ... asigurătorul RCA acordă despăgubiri până la limita de 

despăgubire prevăzută în poliţa de asigurare RCA pentru: prejudiciul produs prin fapta 



lucrului, când prejudiciul îşi are cauza în însuşirile, acţiunea sau inacţiunea vehiculului prin 

intermediul altui lucru antrenat de deplasarea vehiculului". 

De asemenea, potrivit art. 51 alin. (1) din Legea nr. 136/1995 despăgubirea se plăteşte 

de către asigurător sau de Fondul pentru Protecţia Victimelor Străzii, necesară fiind 

implicarea în accident a autovehiculului, iar în speţa de faţă, vătămarea reclamantului P.V. a 

survenit ca urmare a accidentului rutier din data de 27.02.2014 ce s-a produs prin intermediul 

vehiculului condus de intervenientul forţat, care nu era asigurat RCA. 

Aşa fiind, lipsirea de eficacitate juridică a dispoziţiilor art. 47 din Norma ASF 

23/2014, hotărârea pronunţată fiind nelegală, întrucât textul are efect exclusiv în procedura de 

stabilire a despăgubirilor pe cale amiabilă şi deci nu produce efecte în situaţia în care se 

angajează un litigiu ce are ca scop stabilirea despăgubirilor pe cale judiciară. Astfel, atât timp 

cât legea prevede că se pot acorda despăgubiri pe cale amiabilă, cu atât mai mult se justifică 

solicitarea acestor despăgubiri prin instanţă. 

A solicitat admiterea apelului. 

Intimata Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii a formulat întâmpinare 

prin care a solicita respingerea apelului. 

A susținut că, la data de 27.12.2014 pe raza municipiului Paşcani a avut loc un 

accident rutier fiind implicat autoturismul condus de H.M.-C. care datorita stării de ebrietate, 

în care se afla, a efectuat o manevra de depăşire și datorită neatenţiei la drum a accidentat pe 

numitul P.V. 

In urma impactului, persoana vătămata a necesitat 95-100 de zile de îngrijiri medicale 

pentru vindecare conform raportului de expertiza ataşat cererii de chemare in judecata. 

Tribunalul Iași a fost învestit cu soluţionarea cererii de chemare in judecata, prin care 

reclamantul solicita obligarea intimatei la plata daunelor materiale și morale suferite de 

acesta, in urma accidentului. 

Tribunalul a respins cererea de chemare in judecata ca fiind nefondată, reţinând ca 

obligaţia de despăgubire nu există, însă, pentru ca ea deriva dintr-un raport juridic obligaţional 

pentru care întinderea despăgubirii a fost stabilita prin convenţia dintre reclamant si autorul 

faptei prejudiciabile și stinsa prin plata. Despăgubirea reclamantului s-a realizat anterior 

procesului, integral, evaluarea prejudiciului fiind făcuta prin convenţie cu ajutorul acestuia. 

Arată intimata că instanţa, la pronunţarea unei hotărâri, are in vedere fiecare 

particularitate a spetei, a situaţiei de fapt. Or, în această situaţie, atât timp cat partea vătămata 

şi-a evaluat suferinţa si a primit despăgubirea de la autorul faptei, aceasta nu mai poate fi 

despăgubită. 

Reclamantul nu s-a constituit parte civilă, a declarat că nu are niciun fel de pretenţie, 

motiv pentru care în procesul penal a avut calitatea de parte vătămată iar cu privire la latura 

civila nu s-a pus în discuţie nimic. 

Aşa cum a menţionat şi în întâmpinare, este imoral să nu ai niciun fel de pretenţie de 

la cel care ţi-a cauzat o paguba, dar sa ai pretenţii materiale chiar de natura morala de la 

Fondul de protecţie, fond care răspunde atunci când vinovatul rămâne necunoscut sau nu 

exista o poliţa valabilă. 

Fondul, prin dreptul la acţiune în regres, drept dat de legea de constituire, se întoarce 

împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului și astfel, prin prezenta cerere 

reclamantul îşi încalcă poziţia din dosarul penal prin care declară că nu doreşte si nu are nicio 

pretenţie materială de la reclamant. 

Din păcate, solicitarea daunelor nu se raportează la prejudiciu, la durerea suferita si se 

raportează la cel care trebuie sa plătească.  

In cauza, nu se înţelege cum îşi demonstrează reclamantul durerea, prejudiciul atât 

timp cat de la inculpat, cel vinovat pentru durerea si suferinţa acestuia, nu a avut niciun fel de 

pretenţie, a reuşit sa îşi înfrângă durerea. 

Susține intimata că, nici din punct de vedere legal si nici moral solicitarea nu este 

întemeiată.  



Precizează intimata că legea prevede ca daca partea vătămata primeşte despăgubiri de 

la cel vinovat de producerea accidentului nu mai este îndreptăţită să primească o nouă 

despăgubire de la Fond. Trebuie înţeles ca Fondul de protecţie, deşi in principiu funcţionează 

ca si o societate de asigurare, scopul acestuia este totul altul si răspunde în cu totul alte situaţii 

decât societatea de asigurare. Dacă o societate de asigurare răspunde în baza unui contract, 

Fondul este tras la răspundere în lipsa acestui contract. 

De asemenea, prin legea de înfiinţare Fondul de protecţie, acesta este obligat se 

întoarce, cu acțiune în regres, împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului si 

atunci tranzacţia încheiata de către reclamant cu cel vinovat de producerea accidentului ar fi 

nulă, ceea ce nu este cu putinţa, tranzacţia reprezintă voinţa celor doua părţi care au înţeles să 

se împace dar si sa stingă datoria prin acordarea/ primirea daunelor morale si materiale. 

Solicită respingerea apelului formulat de reclamant ca fiind nefondat iar, pe cale de 

consecinţa, păstrarea sentinţei atacate ca temeinică şi legală. 

Analizând motivele de apel formulate, actele şi lucrările dosarului, precum şi 

dispoziţiile legale aplicabile în materie, instanţa constată neîntemeiat apelul declarat de 

reclamantul P.V., pentru considerentele ce urmează: 

Curtea reține că, prin acţiunea sa, reclamantul P.V. a solicitat obligarea pârâtei 

Asociaţia Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii la plata sumei de 10.000 lei reprezentând 

daunele materiale, a sumei de 500.000 lei reprezentând daunele morale, cu dobânda legală, şi 

cheltuielile de judecată, ca urmare a prejudiciilor ce i-au fost produse prin accidentul rutier 

cauzat, la data de 26.12.2014, din culpa numitului H.M.-C., care conducea un vehicul fără 

poliţă de asigurare valabilă. 

Curtea constată că, prin cererea de chemare în judecată reclamantul P.V. a invocat, ca 

și temei de drept, dispozițiile 27-28 din Noul cod de procedură penală, art. 61 din Legea nr. 

136/1995 și Ordinul CSA nr. 14/2011, modificat prin Ordinul CSA nr. 3/2013. 

Curtea notează că, prin Ordonanţa de clasare din data de 20.04.2015 s-a dispus 

clasarea cauzei privindu-l pe numitul H.M.-C. sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare 

corporală din culpă, întrucât lipseşte plângerea prealabilă. 

Ulterior, numitul H.M.-C. a fost trimis în judecată și condamnat prin sentința penală 

nr. 94/2015 din 29 aprilie 2015 a Judecătoriei Pașcani pentru săvârşirea infracţiunii prevăzută 

şi pedepsită de art. 338 alin. 1 Cod penal (părăsirea locului accidentului), soluție păstrată prin 

decizia nr. 869/ 9 decembrie 2015 a Curții de Apel Iași. 

În procesul penal apelantul-reclamant nu s-a constituit parte civilă ci a avut doar 

calitatea de parte vătămată. 

Curtea are în vedere că intimata Fondul de Protecție a Victimelor Străzii nu este un 

asigurator, ci o societate profesională a asiguratorilor înființată prin art. 61 din Legea nr. 

136/1995, cu scopul de a despăgubi victimele străzii în ipoteza în care nu este cunoscut 

autorul faptei ori atunci când fapta a fost comisă de către o persoană care conducea un vehicul 

fără poliţă de asigurare valabilă.  

Fondul de Protecție a Victimelor Străzii s-a constituit în baza prevederilor art. 25 

indice 1 din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare și supravegherea asigurărilor. 

În acest sens, art. 25 ind. 1 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 prevede că: „toţi asigurătorii 

autorizaţi să practice asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin 

accidente de autovehicule (clasa 10 de la lit. B din anexa nr. 1, cu excepţia răspunderii civile a 

transportatorului) trebuie să constituie Fondul de protecţie a victimelor străzii, denumit în 

continuare Fond.” 

Alineatul 10 al aceluiași articol reglementează scopul în vederea căruia se constituie 

fondul, respectiv: 

 a) de a furniza informaţii persoanelor vătămate prin accidente de autovehicule, în 

calitate de centru de informare (CEDAM); 

 b) de a despăgubi persoanele păgubite prin accidente de autovehicule, dacă 

autovehiculul, respectiv tramvaiul, care a provocat accidentul a rămas neidentificat sau nu era 



asigurat pentru răspundere civilă pentru pagube produse prin accidente de autovehicule, cu 

toate că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, proprietarul acestuia avea obligaţia 

să încheie o astfel de asigurare. 

Pe de altă parte, art. 25 din Legea nr. 32/2000 și art. 13 din Ordinul nr. 1/2008, conferă 

acestui Fond dreptul de regres împotriva autorului prejudiciului. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art. 25 pct.12 şi 15 din Legea 32/2000: 

(12) Fondul are legitimare procesuală activă în orice proces împotriva persoanelor 

aflate într-o relaţie juridică cu el, pentru obligaţiile de plată achitate sau care urmează cu 

certitudine să fie achitate de Fond. 

(15) În vederea recuperării sumelor cheltuite, Fondul are drept de regres împotriva 

entităţii care a determinat prejudiciul. 

Conform art. 13 din Ordinul CSA nr. 1/2008 „după plata despăgubirilor, Fondul se 

subrogă în drepturile persoanelor prejudiciate. Persoana sau persoanele responsabile pentru 

repararea prejudiciului au obligaţia să ramburseze Fondului despăgubirea achitată persoanei 

păgubite, cheltuielile legate de instrumentarea şi lichidarea pretenţiilor de despăgubire, 

precum şi dobânda legală aferentă sumelor cheltuite de Fond, potrivit legii”. 

Dacă o societate de asigurare răspunde în baza unui contract, Fondul este tras la 

răspundere în lipsa acestui contract. 

Prin motivele de apel formulate, apelantul-reclamant P.V. interpretează trunchiat 

conținutul Declarației autentificate prin încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015, 

susținând că împăcarea părții vătămate cu învinuitul din procesul penal nu are relevanţă cu 

privire la răspunderea asigurătorului sau a Fondului pentru Protecţia Victimelor Străzii, pârâta 

urmând a răspunde pentru dauna produsă prin intermediul autovehiculului implicat în 

accident, atâta timp cat legiuitorul a prevăzut în mod expres această obligaţie. 

Potrivit apelantului, în Declaraţia formulată la data de 02.03.2015 se menţionează că a 

intervenit împăcarea numai între cele două părţi implicate în accident ("declar că m-am 

împăcat"), nu si faptul că victima renunţă în mod expres si irevocabil la dreptul său de a 

obţine despăgubiri în urma accidentului rutier. 

Curtea constată că prima instanța a interpretat corect aspectele consemnate în 

cuprinsul Declarației autentificate prin încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015 la 

biroul notarului public, prin care apelantul-reclamant P.V. și numitul H.M.-C. au înțeles să 

finalizeze aspectele acțiunii penale, prin împăcarea părților, iar aspectele civile prin stabilirea, 

de comun acord, a întinderii dezdăunării generate de accidentul rutier. 

În raport de cele anterior expuse, în mod judicios a reținut Tribunalul că obligaţia de 

despăgubire pretinsă de la intimata-pârâtă nu există, întrucât ea derivă dintr-un raport juridic 

obligaţional pentru care întinderea despăgubirii a fost stabilită prin convenţia dintre reclamant 

şi autorul faptei prejudiciabile, astfel cum rezultă din cuprinsul Declarației autentificate prin 

încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015 la Biroul notarului public.  

În cuprinsul Declarației se precizează că apelantul-reclamant a primit, anterior 

promovării cererii de chemare in judecată, suma de 5.300 lei „cu titlul de „pretenţii” (pentru 

îngrijiri medicale, medicamente, daune morale, etc.) ca urmare a accidentului rutier, produs de 

către numitul H.M.-C., la data de 27.02.2014, în care declarantul a fost implicat ca victimă. 

Declară apelantul-reclamant în conținutul aceluiași act că nu va solicita certificat medico-

legal, nu mai are niciun fel de pretenţii materiale, civile sau penale faţă de conducătorul auto, 

H.M.-C., care a produs accidentul, nu dorește să se judece cu acesta sau să depună plângere 

penală împotriva sa, renunţă să se constituie parte civilă în vederea obţinerii de la acesta de 

orice fel de drepturi băneşti sau de orice altă natură, în urma accidentului, întrucât s-au 

împăcat. 

În consecință, este evident că toate pretențiile civile izvorâte din săvârșirea faptei 

prejudiciabile au fost stinse prin plată. 

Curtea nu poate primi susținerea apelantului potrivit cu care, manifestarea de voinţă a 

numitului P.V., consemnată în Declarația autentificată prin încheierea de autentificare nr. 644 



din 2.03.2015, ar putea produce efecte numai în raport de persoana intervenientului, respectiv 

conducătorul auto H.M.-C., neputând fi extinsă şi faţă de Fondul de Protecţie a Victimelor 

Străzii, care urmează a răspunde pentru prejudiciul produs de cel care a condus autoturismul 

neasigurat RCA. 

Raportat la cele consemnate în această Declarație, în mod judicios a reținut tribunalul 

că despăgubirea apelantului-reclamant s-a realizat anterior procesului, și a fost una integrală, 

întinderea prejudiciului suferit de victimă fiind determinată expres prin convenția încheiată cu 

autorul faptei prejudiciabile.  

Este de principiu că împăcarea părţilor în procesul penal nu înlătură dreptul părţii 

vătămate de a se adresa instanţei civile pentru a solicita despăgubiri pe această latură. 

Cu toate acestea, față de circumstanțele particulare ale cauzei, Curtea constată că, în 

cauza pendinte nu a intervenit doar o împăcare, în latură penală, ci apelantul-reclamant a 

primit o sumă de bani pentru despăgubirea sa, respectiv 5.300 lei cu titlul de „pretenţii”, actul 

notarial prevăzând expres în ce constau acele pretenții, respectiv îngrijiri medicale, 

medicamente, daune morale. În raport de aceste aspecte, apelantul-reclamant a înțeles să 

declare că nu va mai avea nicio pretenţie viitoare împotriva autorului faptei. 

Față de conținutul acestui înscris autentic, în mod corect tribunalul a stabilit că 

raportul obligaţional generat de fapta săvârşită la 27.02.2014 de către H.M.-C. s-a stins ca 

urmare a executării, prin plată, a obligaţiei de despăgubire a cărei întindere a fost determinată 

prin înţelegerea părţilor, la 2.03.2015.  

În consecință, acțiunea depusă în contradictoriu cu Asociaţia Fondul de Protecţie a 

Victimelor Străzii este nefondată, aceasta nu mai are obligaţia de a-l despăgubi pe reclamant 

pentru că el a fost despăgubit deja de autorul faptei prejudiciabile atât pentru prejudiciul 

material cât şi pentru prejudiciul moral, integral, potrivit propriei declaraţii din 2.03.2015.  

Față de dispozițiile din Legea nr. 32/2000, de înfiinţare a Fondul de protecţie, acesta 

este obligat a se întoarce, cu acțiune în regres, împotriva persoanei vinovate de producerea 

accidentului. Dacă s-ar admite cele susținute de apelant, s-ar ajunge în situația în care s-ar 

încălca acordul de voință al părților, astfel cum a fost acesta consemnat în Declarația 

autentificată prin încheierea de autentificare nr. 644 din 2.03.2015, prin care acestea au înţeles 

să se împace dar și să stingă pretențiile civile derivate din producerea accidentului rutier prin 

acordarea/ primirea daunelor morale si materiale. 

A mai susținut apelantul că obligaţia de plată își are izvorul în contractul de asigurare, 

în ipoteza asigurătorului sau în virtutea dispoziţiilor art. 61 din Legea nr. 136/1995, în cazul 

Fondului de Protecţie a Victimelor Străzii, singura condiţie pentru naşterea acestei obligaţii 

fiind producerea evenimentului generator de prejudiciu, care în speța dedusă judecății este 

accidentul rutier. 

Este adevărat că Fondul are o obligaţie proprie, determinată prin lege, de despăgubire, 

însă trebuie avut în vedere care este izvorul acesteia, respectiv fapta autorului prejudiciului. 

În cauză, obligaţia numitului H.C. de despăgubire faţă de reclamant nu mai există, 

deoarece aceasta a fost stinsă integral prin plată, conform celor consemnate în Declarația 

notarială. 

În aceste circumstanțe, nici obligaţia reclamată în proces în contradictoriu cu Fondul 

de Protecţie a Victimelor Străzii nu există, pentru că nu se poate pretinde, în instanță, 

intimatei Fondul de Protecţie a Victimelor Străzii ceea ce nu s-ar putea pretinde nici autorului 

faptei. Astfel, în absenţa întrunirii condiţiilor răspunderii civile delictuale în persoana 

autorului faptei, obligaţia de despăgubire a victimei nu există nici în sarcina asociației. 

Curtea constată că, potrivit art. 478 Cod procedură civilă, limitele efectului devolutiv 

sunt determinate de ceea ce s-a supus judecăţii la prima instanţă, textul în discuție stipulând 

expres că: 

„(1) Prin apel nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe. 

(2) Părţile nu se vor putea folosi înaintea instanţei de apel de alte motive, mijloace de 

apărare şi dovezi decât cele invocate la prima instanţă sau arătate în motivarea apelului ori în 



întâmpinare. Instanţa de apel poate încuviinţa şi administrarea probelor a căror necesitate 

rezultă din dezbateri. 

(3) În apel nu se poate schimba calitatea părţilor, cauza sau obiectul cererii de chemare 

în judecată şi nici nu se pot formula pretenţii noi.” 

Acest text, care acordă efect devolutiv apelului, consacră ideea că efectele apelului nu 

se pot răsfrânge decât numai asupra ceea ce s-a judecat de prima instanţă, legea instituind 

principiul inadmisibilităţii modificării, în apel, a elementelor esenţiale ale acţiunii civile 

(obiect, cauză, părţi). Regula este că instanţa de apel realizează numai un control judiciar 

asupra hotărârii atacate, control ce nu poate avea în vedere alte pretenţii sau elemente care nu 

au format obiectul primei judecăţi, deoarece, în caz contrar, s-ar încălca în mod grav 

principiul dublului grad de jurisdicţie. 

În consecință, câtă vreme reclamantul apelant, nu a invocat, prin cererea de chemare în 

judecată incidența dispoziţiilor speciale cu caracter derogator, respectiv art. 47 lit. 1 din 

Norma ASF 23/2014 și nici a dispoziţiilor art. 27 din Norma ASF 23/2014, ce reglementează 

expres si limitativ cazurile în care asigurătorul nu acordă despăgubiri, a căror pretinsă 

nerespectare de tribunal este invocată prin criticile formulate în prezentul apel, acestea nu pot 

fi analizate, direct, în prezenta cale de atac. 

Pentru aceste considerente, în baza dispoziţiilor art. 480 alin 1 Cod procedură civilă, a 

fost respins apelul formulat de reclamantul P.V. împotriva sentinţei civile nr. 1826/2016 din 

21 noiembrie 2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, Secţia I civilă, care a fost păstrată. 

 


