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Cod ECLI    ECLI:RO:TBDLJ:2020:181.000106 

Dosar nr. 906/63/2020 

R O M Â N I A 

TRIBUNALUL DOLJ 

SECŢIA A II-A CIVILĂ 

Sentinţa Nr. 106/2020 

Şedinţa publică de la 22 Iunie 2020  

Completul compus din: 

PREŞEDINTE L  L  U  

Judecător C  P  

Grefier E  Ş  

 

Pe rol judecarea cererii în anulare formulată de creditoarea L  C  

 cu sediul în I , S  L , T , Z  A  , C  şi cu sediul în 

procesual ales în B , str. Ş  M , nr. , et. , împotriva sentinţei civile nr. 

.12.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. /2019, în contradictoriu cu 

debitoarea  M  C , cu sediul în C , B  D , nr. , judeţul D  

având J  şi CUI . 

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns avocat Velescu Cristina pentru 

debitoarea   M  . C , care depune împuternicire avocaţială la dosarul cauzei, 

lipsind creditoarea. 

Procedura de citare este legal îndeplinită 

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, după care, 

Nemaifiind cereri de formulat sau excepţii de invocat, instanţa constată cauza în stare de 

judecată şi acordă cuvântul părţii prezente. 

Avocat Velescu Cristina pentru debitoare solicită respingerea cererii în anulare, având în 

vedere că astfel cum a susţinut şi cu ocazia soluţionării dosarului nr. /2019 având ca 

obiect ordonanţă de plată, debitoarea nu a acceptat niciodată la plată vreo factură şi a depus la 

dosar acte în acest sens. 

Menţionează că astfel cum rezultă din Jurnalul de Cumpărări aferent lunilor mai - august 

2019, precum şi din declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările 

intracomunitare, aferentă aceleiaşi perioade, factura ataşată cererii de chemare în judecată, nu a 

fost acceptată la plată şi nici măcar primită. 

Susţine că nu este vorba de o factură originală, ci de o factură proformă care nu creează 

nicio obligaţie din parte debitoarei; de asemenea nu au fost dovedite raporturile juridice dintre 

părţi şi nici faptul că a existat o comandă fermă din partea M   şi o acceptare a ofertei din 

partea creditoarei L  C E  

Avocat Velescu Cristina pentru debitoare mai arată că întotdeauna comenzile au fost 

efectuate pe baza unor înscrisuri semnate de debitor cât şi de creditor, mai mult acceptările 

comenzilor au fost semnate de directorul creditorului.  

Reprezentanta debitoarei arată că nu solicită cheltuieli de judecată. 

 

 

TRIBUNALUL  

 

 

Deliberând asupra cererii în anulare: 

Constată că prin sentinţa civilă nr. 12.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în 

dosarul nr. /2019 s-a respins cererea formulata de creditorul L  C  

, în contradictoriu cu debitorul M . 
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Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul a reţinut că potrivit prev. art. 1013 alin. 1 din noul 

Cod de procedură civilă, procedura specială ordonanței de plată ,,...se aplică creanțelor certe, 

lichide și exigibile constând în obligații de plată a unor sume de bani care rezultă dintr-un 

contract civil, inclusiv din cele încheiate între un profesionist și o autoritate contractantă, 

constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, 

însușit de părți prin semnătură ori în alt mod admis de lege’’. 

S-a arătat că, conform art. 1020 alin. 1 din noul Cod de procedură civilă „dacă debitorul 

contestă creanța, instanța verifică dacă contestația este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la 

dosar și a explicațiilor și lămuririlor părților. În cazul în care apărarea debitorului este 

întemeiată, instanța va respinge cererea creditorului prin încheiere. S-a reţinut că dacă apărările 

de fond formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute la alin. 

(1), iar acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanța va respinge 

cererea creditorului privind ordonanța de plată prin încheiere. 

Din textul de lege menționat, instanța a reținut că în cadrul procedurii ordonanței de plată 

trebuie întrunite cumulativ trei condiții. S-a mai reţinut că astfel, o primă condiție privește 

caracterul cert, lichid și exigibil al creanței pe care creditorul urmărește să o realizeze 

împotriva debitorului prin declanșarea acestei proceduri, a doua condiție impune existența unui 

contract civil sau alt înscris însușit de către părți prin semnătură sau în orice alt mod admis de 

lege, ori a unui statut, sau regulament, și o a treia condiție vizează necesitatea consemnării în 

acest înscris a existenței unor obligații de plată a unor sume de bani. 

S-a mai arătat că potrivit prev. art. 662 alin. 2 Cod proc. civ., creanța are un caracter cert 

atunci când existența sa rezultă din însuși actul de creanță. De asemenea, creanța are caracter 

lichid, astfel cum este stabilit de art. 662 alin. 3 Cod proc. civ., atunci când obiectul ei este 

determinat sau când titlul conține elemente care să permită stabilirea lui. Este îndeplinită 

condiția exigibilității creanței dacă obligația debitorului este ajunsă la scadență, în conformitate 

cu dispozițiile art. 662 alin. 4 Cod proc. civ.. 

S-a reţinut că în cauză, creditoarea solicită plata unei facturi proforme emise ca urmare a 

unei comenzi efectuate de către debitori, iar debitorii invocă faptul că factura proforma nu a 

fost acceptata la plata si ca nu exista vreo comanda ferma semnata de reprezentanții săi care sa 

justifice emiterea facturii si obligația  de plata a acesteia. 

Tribunalul a mai reţinut că factura proformă nu creează o obligație de plată, ea având 

caracterul unui act informativ cu privire la bunurile sau serviciile ce fac obiectul unei 

convenții, preţul estimativ, condițiile de livrare şi de plată sau atestă condițiile unei viitoare 

vânzări sau a unui viitor contract de antrepriză. Creanța invocată de creditor pe baza unei 

facturi proforma, act emis unilateral de creditoare şi a unui act anexă ,respectiv comanda, 

nesemnat de debitor nu are caracter cert. 

Având în vedere această stare de fapt și de drept, din care instanța constată că nu rezultă 

caracterul cert al pretențiilor creditoarei raportat la apărările invocate de debitori și înscrisurile 

depuse la dosar în probațiune, instanța a reținut că nu rezultă existența unei creanțe certe, 

lichide și exigibile, pentru lămurirea acestor aspecte fiind necesară administrarea unui 

probatoriu complex, motiv pentru care instanța a respins cererea, conform art. 1020 din noul 

Cod de procedură civilă. 

Împotriva sentinţei civile nr. .12.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 

/2019 a formulat cerere în anulare, creditoarea L  C   

solicitând anularea in tot a hotărârii atacate şi să se dispună plata debitului principal  în 

cuantum de  Euro, reprezentând preţul neachitat al comenzii înregistrată sub numerele 

 până la  din data de .2018 si plata dobânzii penalizatoare la valoarea 

principalului neachitat de debitoare, începând cu data scadenţei, respectiv  2019 şi 

până la data plăţii efective a debitului restant. 
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 În motivare a arătat că in mod eronat instanţa de fond a considerat ca creditoarea a 

solicitat plata unui debit in baza unei facturi proforma [pg. 8, alin. 4 si 5 ale Hotărârii atacate] 

când, in realitate, creditoarea are o creanţa certa lichida si exigibila, plata fiind solicitata in 

baza:unui contract comercial;fabricării unor produse comandate de către debitoare; si facturii 

fiscale emise de către creditoare confom legii. 

 A menţionat că, creanţa L  este "constatată printr-un înscris ori determinate 

potrivit unui statut,regulament sau altui înscris, însuşit de părţi prin semnătură, ori în alt mod 

admis de lege",în sensul art. 1041 din Codul de Procedură Civilă raportat la art. 277 din Codul 

de Procedură Civilă. A mai arătat că aşa cum rezultă din documentele depuse la dosarul cauzei, 

între părţi a intervenit în data de 13 iunie 2018, un contract civil, în sensul art. 1182, art. 1187 - 

1188, art. 1190 - 1192 şi art. 1196 din Codul Civil si al art. 14- 24 din Convenţia Naţiunilor 

Unite asupra contractelor de vânzare internaţională de mărfuri, încheiată la Viena la 

11.04.1980 "Convenţia de la Viena (1980)", încheiat conform practicilor comerciale stabilite şi 

statornicite între părţi în decursul a 9 ani de colaborare: 

-în data de  2018, debitoarea M  C  a înaintat prin e-mail către L  

o cerere de ofertă 

-în data de  2018 L  a transmis, prin e-mail, oferta sa economică şi 

financiară nr.7 9/18 pentru fabricarea de cabine de tractoare 

-în data de  2018, debitoarea M  C  a transmis, prin e-mail, o confirmare 

finală a comenzii pentru fabricarea unui număr total de 14 cabine de tractor, dintre care 9 

cabine fără aer condiţionat şi 5 cabine cu aer condiţionat 

-în data de  2018, L  a transmis, prin e-mail, debitoarei M  C  

confirmarea şi acceptarea comenzii finale - înregistrată sub numerele  până la  din 

data de 2018 

-în data de   2018, debitoarea solicită, prin e-mail, factura pro-forma 

corespunzătoare Comenzii 

- în data de  2018, L  transmite, prin e-mail, factura pro-forma 

2018 aferentă tuturor produselor comandate, factura a fost primită de debitoare şi 

necontestată de aceasta, e-mailul din data de  2019. 

A precizat că începând cu anul 2009 (după semnarea în data de  2008 a protocolului 

de colaborare cu privire la fabricarea cabinelor de tractoare) şi până în prezent, L  a 

produs pentru debitoare peste 97 de cabine (incluzând Comanda): 

-pe parcursul anul 2009 a fost comandat de debitoare un număr total de 21 de cabine (10 

livrate la 2009, 4 livrate la .2009 si 7 livrate la .2009) 

-pe parcursul anul 2010 a fost comandat un număr total de 14 cabine (7 livrate la 

2010 si 7 livrate la 2010) 

-pe parcursul anului 2011 a fost comandat un număr total de 24 de cabine (8 livrate la 

2011, 9 livrate la 2011 si 8 livrate la 2011) 

-pe parcursul anului 2012 a fost comandat un număr total de 16 cabine (4 livrate la 

2012 si 12 livrate la .2012), 

-în cursul anului 2013 a fost comandat, un număr total de 8 de cabine (livrate la data de 

.2013). 

Creditoarea a menţionat că, contrar susţinerilor debitoarei, practicile comerciale obişnuite 

stabilite şi statornicite între părţi pe parcursul celor 9 ani de colaborare au fost în sensul 

utilizării de raporturi comerciale între profesionişti sub forma simplificată, fără semnătură, 

respectiv: comenzi transmise electronic (prin e-mail) de către debitoare fără semnătură, urmate 

de acceptare transmisă de L  tot electronic (prin e-mail) şi de transmiterea electronic 

(prin e-mail) a facturilor proforma/fiscale, în ambele cazuri fără semnătură. 

A mai arătat că, faptul că, pentru o cerere de ofertă din cele 97 ale debitoarei (respectiv 

prima cerere de ofertă transmisă de debitoare in anul 2009, la începutul relaţiei lor comerciale), 
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L  a transmis prin e-mail o confirmare care avea ataşată o semnătură nu este de natură 

să schimbe concluzia privind practicile comerciale obişnuite stabilite şi statornicite între părţi, 

aşa cum în mod eronat susţine debitoarea. 

Creditoarea a precizat că în fapt, debitoarea, după plasarea Comenzii ferme (conform 

uzanţelor dintre părţi) şi intrarea în producţie a cabinelor, a constatat că nu mai are nevoie de 

cabine, din motive care exced creditoarei (mai precis, ca urmare a unor probleme tehnice 

aparute la motoarele sale, debitoarea a decis sa nu mai producă cele 14 tractoare, pentru care 

comandase cabine de la L ) şi in acest context, a decis unilateral ca nu mai plăteşte 

Comanda efectuată.  

Creditoarea a menţionat că de altfel, cât timp discuţiile dintre părţi s-au purtat pe e-mail, 

debitoarea a solicitat doar amânări şi eşalonări la plată, pretinzând chiar că încearcă să găsească 

soluţii, culminând cu refuzul de a răspunde oricărei solicitări din partea creditoarei (  

2018) şi aceeaşi abordare a avut-o debitoarea in contextul discuţiilor si încercărilor, 

fără succes, ale creditoarei de soluţionare amiabilă a litigiului (în perioada  

 2019) . A învederat faptul că, creanţa L  îndeplineşte condiţiile prevăzute de 

art. 1041 şi următoarele din Codul de Procedură Civilă, fiind dovedită prin înscrisuri (factura 

fiscala şi contractul încheiat între părţi). 

A mai arătat că creanţa creditoarei are drept obligaţie corelativa îndatorirea debitoarei 

M  C  de a plăti o suma de bani şi în prezent, faţă de L  se datorează suma 

de  Euro, reprezentând preţul neachitat al Comenzii transmisă de debitoarea M  

C  şi executată de creditoare, iar obligaţia de a achita sumele datorate este circumscrisă 

domeniului de aplicare stabilit prin art. 1014 C. proc. Civ. 

A învederat că potrivit art. 1270 alin. (1) Codul Civil., contractul valabil încheiat are 

putere de lege între părţile contractante", iar conform art. 1516 "(1) Creditorul are dreptul la 

îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a obligaţiei. (2) Atunci când, fără justificare, debitorul 

nu îşi execută obligaţia şi se afă în întârziere, creditorul poate, la alegerea sa şi fără a pierde 

dreptul la daune-interese, dacă i se cuvin: 1. să ceară sau, după caz, să treacă la executarea 

silita obligaţiei între părţi a intervenit în data de  2018, un contract civil pe care 

L  l-a îndeplinit în totalitate (a produs toate cele 14 cabine de tractor care au făcut 

obiect al Comenzii şi a pus mărfurile la dispoziţia M  C  spre predare, conform 

regulilor Incoterms Ex Works/franco fabrica aplicabile în speţă) şi din motive neimputabile 

L , debitoarea M  C  a refuzat să-şi îndeplinească obligaţiile asumate şi nu a 

efectuat plata sumelor datorate L . 

Creditoarea a menţionat că deţine o creanţa certa, lichida si exigibila, sumele solicitate de 

L  reprezintă creanţe certe, existenţa lor fiind neîndoielnică deoarece rezultă din 

înscrisuri (FACTURA FISCALA (nu factura proforma cu retine instanţa de fond) şi contractul 

civil încheiat între părţi). A mai arătat faptul că, creanţa este lichidă, câtimea ei fiind precis 

determinată prin înscrisuri (factura fiscală şi contractul încheiat între părţi), respectiv suma de 

 EUR. 

Creditaorea a mai arătat faptul că, creanţa este exigibilă, data scadenţei fiind depăşită, în 

speţă sunt îndeplinite, condiţiile prevăzute de art. art. 5 din Legea nr. 72/2013, respectiv a 

comunicat debitoarei la data de  2019, prin executor judecătoresc, factura fiscală nr. 

05.2019 şi prin urmare, faţă de data comunicării facturii, termenul de 60 de zile 

calendaristice prevăzut de Legea nr. 72/2013 a expirat în data de  2019. 

Cererea a fost motivată în drept pe dispoziţiile art. 1024 C.civil. 

La dosarul cauzei debitoarea  M   C  a depus întâmpinare solicitând 

respingerea cererii în anulare ca neîntemeiată. În motivare a arătat că factura emisa la 

2019 trimisa odată cu notificarea la 2019 si depusa de către presupusa creditoare la 

dosar este in limba italiana si poarta denumirea de fattura di anticipio-in traducere=factura 

proforma şi ca atare, având in vedere ca factura denumita fattura di anticipio a fost emisa la 
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.2019, comunicata la 2019 si in aceeaşi zi prin adresa nr. 06.2019 a 

răspuns cu nu a primit si nu a acceptat la plata copia facturii ataşate, ca între debitoare si SC 

L  C   nu exista nicio relaţie contractuala, intre părți nefiind încheiat 

niciun contract, nu pot fi primite afirmaţiile creditoarei conform cărora : "tăcerea păstrată un 

anumit interval de timp de la primirea facturii valorează acceptare". 

Debitoarea a menţionat că, prin urmare, contrar susţinerilor creditoarei, nu exista o 

factura fiscala emisa de către creditoare conform legii care sa constate creanţa pe care o 

debitoarea o contestă iar instanţa in mod legal si temeinic a reținut ca factura proforma nu a 

fost acceptata la plată si nu creează o obligaţie de plata. A mai precizat faptul că factura 

proforma nu are valoare contabila, deci nu trebuie înregistrata in contabilitate, factura proforma 

nu este un document de plata ca si factura normala şi spre deosebire de factura normala care 

reprezintă o obligaţie de plata pentru produsele achiziţionate, factura proforma poate fi 

interpretata ca o enumerare si detaliere a produselor oferite de către vânzător cumpărătorului. 

Debitoarea a învederat faptul că factura proforma nu generează obligaţii de plată pentru 

acesta şi nici nu reprezintă un document justificativ de înregistrare în contabilitate şi dacă 

potenţialul cumpărător decide achiziţia respectivului produs/serviciu poate achita factura 

proformă şi după achitarea acesteia primeşte factura şi/sau contractul, după caz. 

S-a arătat că in speţa de fata, nu s-a achitat fractura proforma deoarece nu a existat o 

comanda ferma din partea  M   C si nicio o acceptare a presupusei comenzi 

din partea SC L  C   

Debitoarea a mai menţionat că in ceea ce priveşte copia facturii, copie ce nu reprezintă 

făctura fiscala, ci factura proforma, aceasta nu a fost nici primita nici acceptata la plata de către 

debitoare, așa cum a arătat si in răspunsul la notificare şi factura nu face dovada împotriva 

destinatarului decât in cazul in care este acceptată deoarece nu se poate preconstitui un mijloc 

de probă contra unei persoane, fără concursul acesteia.  

A mai arătat că, pentru ca factura să-i fie opozabilă ca mijloc de probă, destinatarul 

trebuie să restituie emitentului factura acceptată şi obligaţiile născute din raporturile între 

profesionişti se probează printre alte mijloace de probă, cu facturi acceptate. 

Debitoarea a precizat că, contrar a ceea ce susţine contestatoarea nu exista niciun înscris- 

factura sau contract încheiat intre părți care să  dovedească caracterul cert, lichid, exigibil al 

creanţei şi potrivit art. 249 Cod de procedura civilă - cel care face o susţinere în cursul 

procesului trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. 

A învederat faptul că obligaţia pentru care SC L  C   solicită 

obligarea debitoarei la plata sumei de euro nu are caracter cert, din înscrisurile ataşate 

nu rezultă existenţa unui raport juridic în baza căruia debitoarea să îşi fi asumat obligaţia de a 

achita suma reprezentând contravaloare produse facturate. 

Debitoarea a menţionat că factura fiscală menţionată nu poartă semnătura sau stampila 

reprezentantului societăţii presupus creditoare şi în aceste condiţii, factura fiscală face dovadă 

doar împotriva emitentei ea neputând face dovadă împotriva destinatarului care nu a semnat-o 

decât în condiţiile art. 277 alin. 2 Cod procedură civilă, adică în condiţiile în care aceasta ar fi 

dovedit că destinatarul facturii îşi organizează activitatea specifică în acest fel (pe baza 

facturilor recepţionate odată cu marfa sau serviciul contractat) sau dovedind existenţa unui 

raport juridic stabil şi constant cu emitentul (de exemplu, emitentul a efectuat plăţi anterioare 

în aceleaşi condiţii sau şi-a executat prestaţiile corelative în mod necontestat, ceea ce este 

denumit în doctrină şi practică „acceptarea tacită" a facturii). 

A mai arătat că în speţă, emiterea facturii fiscale nu a avut la bază existenţa unor comenzi 

ale subscrisei a cărei executare să poată fi considerată ca fiind realizată prin emiterea facturii, 

iar SC L  C   nu a făcut dovada împrejurărilor menţionate de art. 277 

alin 2 C.pr.civ, astfel că factura fiscală amintită nu poate face dovada împotriva debitoarei. 
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Debitoarea a învederat că presupusul protocol cu SC L  C   la 

data de  2008 este un acord încheiat intre reprezentantul Sucursalei B  A M  

 si reprezentanţii SC L  C  , prin acest acord s-a convenit asupra 

producerii unui număr de 17 cabine, fiind descrise caracteristicile si menţionate codurile 

fiecărei cabine şi pentru executarea acestor cabine  M   a pus la dispoziţia SC 

L  C  schitele necesare pentru efectuarea cabinei, schițele au fost 

transmise atat in format tipărit, cat si in format electronic pe stick USB. 

A mai arătat că prin acelaşi document s-a mai stabilit ca  M   şi SC 

L  C   sa colaboreze in cadrul procesului de omologare a cabinei la un 

institut de teste, conform testului OCDE, acest acord a fost încheiat strict cu privire la cele 17 

cabine care erau in forma de prototip, urmând o colaborare intre cele 2 firme pentru 

omologarea prototipului de cabine. 

Debitoarea a menţionat că prin urmare nu se poate retine ca prin acest acord s-a stabilit 

un protocol de colaborare intre cele doua firme in vederea fabricării in serie a cabinelor de 

tractor şi după acest acord nu a mai existat niciun act încheiat in forma scrisa intre cele doua 

societăţi. A mai arătat că in anul 2009, in urma unei cereri de oferta, s-a transmis răspunsul 

scris si semnat de către directorul L  C   ,domnul G  

L  prin care i s-a adus la cunoştinţa preţul si caracteristicile cabinelor pe care 

L  C   le poate realiza pentru debitoare- oferta nr . 

A învederat că in anul 2013 a mai existat o colaborare intre cele 2 societăţi, dar s-a dat 

comanda pentru fiecare cabina in parte si s-a confirmat in scris comanda pentru fiecare cabina 

in parte, au fost 8 cabine confirmate, SC L  C   a emis 8 confirmări 

pentru fiecare cabina, fiecare confirmare fiind înregistrata si numerotata distinct. 

Debitoarea a menţionat că prin urmare, chiar daca SC L  C  ar fi 

considerat cererea de oferta ca fiind o comanda, aceasta trebuia confirmata, in virtutea 

uzanţelor intre cele doua parti, practica invocata chiar de reclamanta: uzanțele dintre părți au 

fost ca fiecare comanda sa fie confirmata in scris si semnata; a depus oferta nr  din 

 2013, semnata si însușită SC L  C   prin director; a depus la 

dosar dovada confirmării in scris a comenzii pentru fiecare cabina in parte din -2013. 

Debitoarea a arătat că conform art. 1186 cod civil (1) Contractul se încheie în momentul 

şi în locul în care acceptarea ajunge la ofertant, chiar dacă acesta nu ia cunoştinţă de ea din 

motive care nu îi sunt imputabile, ori nu a existat acceptare din partea niciunei societăţi in ceea 

ce priveşte presupusa comanda din  2018, intre debitoare si SC L  

C   nu exista nicio relaţie contractuala, intre parti nefiind încheiat niciun contract. 

Referitor la presupusa comanda din  2018, debitoarea a arătat că aceasta nu este 

semnata si nici stampilata de către persoanele autorizate ale societăţii debitoare, este un simplu 

document care nu produce nicio valoare juridica ce nu poarta stampila sau semnătură autorizata 

a societăţii M  C  , aceasta poate avea, cel mult, valoarea unei propuneri, nu a 

unei comenzi şi nu a dat  niciodată către SC L C  o comanda ferma 

privind anumite bunuri sau servicii şi nu s-a confirmat niciodată presupusa comanda. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, Tribunalul reţine următoarele: 

Procedura somatiei de plată este o procedură specială, deci derogatorie de la dreptul 

comun, de soluţionare a cererilor prin care se solicită obligarea debitorului la plata unei sume 

de bani în măsura în care sunt îndeplinite anumite condiţii. Întrucât prin intermediul acestei 

proceduri se poate ajunge la stabilirea unui drept potrivnic faţă de o altă persoană, una din 

conditiile de admisibilitate obligatorii în cadrul procedurii somatiei de plată se referă la faptul 

ca debitul, creanţa să fie certă, lichidă si exigibilă. Creanta este certă, atunci când existenta ei 

rezultă din chiar înscrisul constatator al creanţei deci când existenta creantei este 

neîndoielnică. Creanta este lichida atunci când cuantumul acesteia este determinat prin 

Bogdan
www.avocatvelescu.ro



7 

 

înscrisul ce o constata sau cel putin, este determinabil prin înscrisul respectiv, ori prin alte 

înscrisuri ce emană, sunt recunoscute sau, după caz, sunt opozabile debitorului.  

Tribunalul reţine că factura proformă reprezintă o copie a facturii fiscale, trimisă în 

avans potențialului client, cu mențiunea că nu generează obligații de plată pentru acesta și nici 

nu reprezintă un document justificativ de înregistrare în contabilitate. 

        Factura proformă poate fi emisă în toate etapele unui proces de vânzare către un 

cumpărător sau un potențial cumpărător. Dacă potențialul cumpărător/cumpărătorul decide 

achiziția respectivului produs/serviciu, poate achita factura proformă. După achitarea acesteia 

primește factura fiscală și/sau contractul, după caz. 

            Factura proformă nu necesită ștampilă sau semnătură și poate fi transmisă în orice 

format (electronic, hârtie, fax etc…). 

          Factura proformă conține aceleași elemente ca o factură fiscală: denumirea, datele de 

identificare și de plată ale vânzătorului și ale cumpărătorului, data, denumirea bunurilor și 

serviciilor livrate/prestate, data scadentă, cantitatea, valoarea. 

          Factura proformă se transmite pentru a comunica detaliile produselor/serviciilor, prețul și 

detaliile necesare achitării contravalorii acestora. Factura proformă poate fi transmisă împreună 

cu documentul utilizat pentru descrierea serviciilor (deviz de reparații, situație lucrări etc…), în 

vederea acceptării acestora de către cumpărător și pentru efectuarea plății. 

           Factura proformă nu are valoare contabilă, deci nu trebuie înregistrată în contabilitate și 

nu reprezintă un document de plată, precum factura normală. Dacă factura fiscală reprezintă o 

obligație de plată, proforma poate fi interpretată ca o enumerare și detaliere a 

produselor/serviciilor oferite de către vânzător cumpărătorului. 

              Contabilii pot folosi informații din factura proformă referitoare la valoarea anumitor 

servicii prestate pentru care nu s-a emis încă factura fiscală. Notele contabile nu vor avea la 

bază doar proforma, ci vor avea în vedere și situațiile de lucrări, procesele verbale sau alte 

documente care atestă prestarea respectivelor servicii. 

          Factura proformă nu are valoare fiscală, dar pe baza ei, cumpărătorul poate efectua plata 

către vânzător. Prin urmare , factura proforma este un document fără semnificaţie contabilă, 

emis de vânzătorul de bunuri sau servicii către potenţialul cumpărător al acestora. Proforma 

conţine denumirea, preţul şi cantitatea bunurilor sau serviciilor ofertate de vânzător către 

potenţialul său client, similar cu o factură normală. Însă, spre deosebire de aceasta, potenţialul 

cumpărător nu are obligaţia de plată a bunurilor sau serviciilor, proforma reprezentând doar o 

ofertă sau invitaţie de cumpărare. Dacă potenţialul cumpărător acceptă oferta prin efectuarea 

plăţii sumei de pe proformă, vânzătorul va emite şi înmâna cumpărătorului o factură normală 

pentru bunurile sau serviciile plătite. 

          În general factura proforma este folosită în situaţia în care vânzătorul doreşte încasarea 

contravalorii bunurilor sau serviciilor înainte de livrare şi nu are siguranţa că potenţialul său 

cumpărător va plăti. Dacă vânzătorul ar folosi o factură normală cu semnificaţie contabilă, ar 

risca să fie nevoit să o anuleze în caz că potenţialul cumpărător nu efectuează plata. Mai mult, 

dacă factura ar apuca să fie înregistrată în contabilitate, anularea acesteia ar genera consecinţe 

şi la acest nivel. 

        În speţă însă intimata  afirmă că , emiterea facturii fiscale nu a avut la bază existenţa unor 

comenzi , astfel încât SC L  C   nu a făcut dovada împrejurărilor 

menţionate de art. 277 alin 2 C.pr.civ, astfel că factura fiscală amintită nu poate face dovada 

împotriva debitoarei, şi prin urmare sunt aspecte care ţin de fondul cauzei care nu pot fi 

analizate în cadrul acestei proceduri simplificate . 

Potrivit disp. art. 1021 alin. 1 C.pr.civ. "dacă debitorul contestă creanţa, instanţa 

verifică dacă contestaţia este întemeiată, în baza înscrisurilor aflate la dosar şi a explicaţiilor 

şi lămuririi părţilor. În cazul în care apărarea debitorului este întemeiată, instanţa va 

respinge cererea creditorului prin încheiere. Art. 2 prevede că " dacă apărările de fond 

https://facturis.ro/blog/legislatie-facturare-si-stocuri/totul-despre-factura-fiscala-si-proforma/
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formulate de debitor presupun administrarea altor probe decât cele prevăzute la alin.(1), iar 

acestea ar fi admisibile, potrivit legii, în procedura de drept comun, instanţa va respinge 

cererea creditorului privind ordonanţa de plată prin încheiere." 

Dacă însă, în raport de susţinerile părţilor, inclusiv apărările formulate de debitor şi 

susţinerile creditorului în combaterea acestora, s-ar impune administrarea unor probe 

inadmisibile în procedura somaţiei de plată, pentru verificarea drepturilor şi obligaţiilor 

părţilor, atunci instanţa va respinge cererea creditorului, urmând ca pretenţiile reclamantului 

creditor să fie soluţionate numai în condiţiile procedurii de drept comun. 

 Instanţa constată din înscrisurile depuse la dosarul cauzei că debitoarea contestă 

existenţa creanţei, aceasta înţelegând să formuleze apărări cu privire la faptul că factura 

proformă nu a fost acceptată la plată şi că nu există vreo comandă fermă semnată de 

reprezentanţii săi care să justifice emiterea facturii şi obligaţia de plată a acesteia. 

 Având în vedere dispoziţiile art. 1021 alin. 3 C.pr.civ., creditoarea poate alege calea 

acţiunii de drept comun, cu administrare de probe pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor 

părţilor decurgând din raportul juridic născut în baza convenţiilor încheiate între părţi. 

Pe cale de consecinţă, instanţa  constată că motivele cererii în anulare nu sunt fondate. 

 

 

PENTRU ACESTE MOTIVE, 

ÎN NUMELE LEGII 

 DECIDE 

 

Respinge cererea în anulare formulată de creditoarea L  C   cu 

sediul în I , S  L , T , Z  A   Cap.  şi cu sediul în procesual 

ales în B , str. Ş  M , nr. , et. , împotriva sentinţei civile nr. 

12.2019 pronunţată de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 2019, în contradictoriu cu 

debitoarea  M   C , cu sediul în C , B . D , nr. , judeţul D  

având J  şi CUI . 

Definitivă. 

Pronunţată azi 22.06.2020 prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de grefa 

instanţei.   

Preşedinte, 

L  L U  

 Judecător, 

C  P  

 Grefier, 

E  Ş  

 

    

 
Red.jud.C.P /4ex/29.06.2020 

Tehnored.gref.E.Ş 
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