Noul Cod Civil
pe înţelesul tuturor

CURSUL PRESCRIPŢIEI EXTINCTIVE
Începutul prescripţiei extinctive
Regula generală – prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după
împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui.
•

Dreptul la acţiunea în executarea obligaţiilor de a da sau de a face
- prescripţia începe să curgă de la data când obligaţia devine exigibilă şi debitorul trebuia astfel s-o execute,
dacă prin lege nu se prevede altfel;
- în cazul în care dreptul este afectat de un termen suspensiv, prescripţia începe să curgă de la împlinirea
termenului sau, după caz, de la data renunţării la beneficiul termenului stabilit exclusiv în favoarea
creditorului;
- dacă dreptul este afectat de o condiţie suspensivă, prescripţia începe să curgă de la data când s-a îndeplinit
condiţia.
• Dreptul la acţiunea în restituirea prestaţiilor făcute în temeiul unui act anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau
altă cauză de ineficacitate
- prescripţia începe să curgă de la data rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a desfiinţat actul ori, după
caz, de la data la care declaraţia de rezoluţiune sau reziliere a devenit irevocabilă.
• Dreptul la acţiunea în executarea prestaţiilor succesive
- prescripţia începe să curgă de la data la care fiecare prestaţie devine exigibilă, iar dacă prestaţiile alcătuiesc un
tot unitar, de la data la care ultima prestaţie devine exigibilă.
• Dreptul la acţiunea în materia asigurărilor
- în cazul asigurării contractuale, prescripţia începe să curgă de la expirarea termenelor prevăzute de lege ori
stabilite de părţi pentru plata primei de asigurare, respectiv pentru plata indemnizaţiei sau, după caz, a
despăgubirilor datorate de asigurător.
• Dreptul la acţiunea în repararea pagubei cauzate printr-o faptă ilicită
- prescripţia începe să curgă de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe
cel care răspunde de ea;
- dispoziţiile se aplică şi în cazul acţiunii în restituire întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză, plata
nedatorată sau gestiunea de afaceri.
• Dreptul la acţiunea în anularea actului juridic
- prescripţia dreptului la acţiunea în anularea unui act juridic începe să curgă:
a) în caz de violenţă, din ziua când aceasta a încetat;
b) în cazul dolului, din ziua când a fost descoperit;
c) în caz de eroare ori în celelalte cazuri de anulare, din ziua când cel îndreptăţit, reprezentantul său legal ori cel
chemat de lege să îi încuviinţeze sau să îi autorizeze actele a cunoscut cauza anulării, însă nu mai târziu de împlinirea
a 18 luni din ziua încheierii actului juridic.
- în cazurile în care nulitatea relativă poate fi invocată de o terţă persoană, prescripţia începe să curgă, dacă prin
lege nu se dispune altfel, de la data când terţul a cunoscut existenţa cauzei de nulitate.
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•

Dreptul la acţiunea în răspundere pentru vicii aparente
- dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripţia dreptului la acţiune izvorât din transmiterea unor bunuri sau
executarea unor lucrări, cu vicii aparente, în cazurile în care legea sau contractul obligă la garanţie şi pentru
asemenea vicii, începe să curgă de la data predării sau recepţiei finale a bunului ori a lucrării sau, după caz, de
la data împlinirii termenului prevăzut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru
înlăturarea de către debitor a viciilor constatate;
- dispoziţiile se aplică şi în cazul lipsei calităţilor convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai dacă oricare
dintre aceste lipsuri puteau fi descoperite, fără cunoştinţe speciale, printr-o verificare normală.
• Dreptul la acţiunea în răspundere pentru vicii ascunse
- dacă prin lege nu se prevede altfel, prescripţia dreptului la acţiune pentru viciile ascunse începe să curgă:
a) în cazul unui bun transmis sau al unei lucrări executate, alta decât o construcţie, de la împlinirea unui an de la
data predării ori recepţiei finale a bunului sau a lucrării, în afara cazului în care viciul a fost descoperit mai înainte,
când prescripţia va începe să curgă de la data descoperirii;
b) în cazul unei construcţii, de la împlinirea a 3 ani de la data predării sau recepţiei finale a construcţiei, afară numai
dacă viciul a fost descoperit mai înainte, când prescripţia va începe să curgă de la data descoperirii.
- pentru executarea unor lucrări curente, termenele de mai sus sunt de o lună, în cazul prevăzut la lit. a),
respectiv de 3 luni, în cazul prevăzut la lit. b);
- dispoziţiile de mai sus se aplică şi în cazul lipsei calităţilor convenite ori al lipsurilor cantitative, însă numai
dacă oricare din aceste lipsuri nu puteau fi descoperite, fără cunoştinţe speciale, printr-o verificare normală;
- termenele prevăzute în prezentul articol sunt termene de garanţie înăuntrul cărora viciile trebuie, în toate
cazurile, să se ivească;
- prin aceste dispoziţii nu se aduce însă nicio atingere termenelor de garanţie speciale, legale sau convenţionale;
- aceste dispoziţii se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul produselor pentru care s-a prevăzut un termen de
valabilitate, ca şi în cazul bunurilor sau lucrărilor pentru care există un termen de garanţie pentru buna
funcţionare.

Calculul termenului de prescripţie extinctivă
Cursul prescripţiei se calculează potrivit dispoziţiilor articolelor 2.551-2.556, luându-se în considerare,
dacă este cazul, şi cazurile de suspendare sau de întrerupere prevăzute de lege.
Regulile aplicabile
- durata termenelor, fără deosebire de natura şi izvorul lor, se calculează potrivit prezentelor reguli.
1. Termenul stabilit pe săptămâni, luni sau ani
- se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an;
- dacă ultima lună nu are o zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul
se împlineşte în ultima zi a acestei luni;
- mijlocul lunii se socoteşte a cincisprezecea zi;
- dacă termenul este stabilit pe o lună şi jumătate sau pe mai multe luni şi jumătate, cele 15 zile
se vor socoti la sfârşitul termenului.
2. Termenul stabilit pe zile
- când termenul se stabileşte pe zile, nu se ia în calcul prima şi ultima zi a termenului;
- termenul se va împlini la ora 24,00 a ultimei zile;
- cu toate acestea, dacă este vorba de un act ce trebuie îndeplinit într-un loc de muncă, termenul
se va împlini la ora la care încetează programul normal de lucru. Dispoziţiile art. 2.556 privind
prezumţia efectuării în termen a actelor rămân aplicabile.
! Dacă ultima zi a termenului este o zi nelucrătoare, termenul se consideră împlinit la sfârşitul primei zile
lucrătoare care îi urmează.
3. Termenul stabilit pe ore
- nu se iau în calcul prima şi ultima oră a termenului.
Prezumţia efectuării în termen a actelor

Proiectul „Vin Codurile !”
Conţinutul acestui material nu constituie o interpretare oficială a Noului Cod civil
şi nu epuizează toate aspectele privitoare la acest subiect

2

Actele de orice fel se socotesc făcute în termen, dacă înscrisurile care le constată au fost predate oficiului
poştal sau telegrafic cel mai târziu în ultima zi a termenului, până la ora când încetează în mod obişnuit
activitatea la acel oficiu.
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