
Cuvânt-înainte 

Lucrarea prezintă soluţiile relevante ale practicii judiciare în 

materia executării obligaţiilor, fiind structurată pe două capitole, 

corespunzătoare celor două modalităţi principale de executare a 

obligaţiilor, respectiv executarea directă (în natură) şi executarea 

indirectă (prin echivalent), abordând cu precădere problematica 

privind interpretarea şi aplicarea normelor de drept material care 

reglementează acest domeniu. 

Primul capitol reuneşte speţe care au în vedere aspectele practice 

referitoare la principiul executării în natură a obligaţiilor, plata (ca 

formă principală de stingere a obligaţiilor, împreună cu condiţiile 

sale specifice), executarea silită în natură a obligaţiilor de a da, a 

face sau a nu face, precum şi constrângerea debitorului prin inter-

mediul daunelor cominatorii. 

Al doilea capitol al lucrării este axat pe formele executării prin 
echivalent (daunele-interese compensatorii şi moratorii), condiţiile 

răspunderii civile contractuale (fapta ilicită, prejudiciul, raportul de 

cauzalitate între faptă şi prejudiciu, vinovăţia debitorului, punerea în 

întârziere a debitorului) şi modalităţile de evaluare a prejudiciului 

(evaluarea judiciară, legală şi convenţională). 
Unele soluţii sunt însoţite de note privind modificările legislative, 

referiri bibliografice asupra problemei de drept abordate sau comen-

tarii cu privire la anumite aspecte considerate imprecise ori greşit 
dezlegate. 

Modalitatea de sistematizare a materiei facilitează accesul citito-

rului la cazul care îl interesează, lucrarea constituind un instrument 

de lucru util atât pentru practicienii dreptului, cât şi pentru studenţii 
facultăţilor de drept. 
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