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Către,  

Societatea .......................................................................................... 

Sediu social: .......................................................... 

Sediu ales: ............................................................ 

 

Camera de Comerţ şi Industrie a României, cu sediul în Bucureşti,  b-dul Octavian Goga,    

nr. 2, sector 3, reprezentată legal prin .......................................... – Preşedinte, în temeiul prevederilor 

art. 28   alin. 2 lit. i din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ şi industrie din România, cu 

modificările şi completările ulterioare, coroborate cu dispoziţiile art. 16 pct. 12 din Statutul Camerei 

Naţionale, la solicitarea Societăţii ............................................., cu nr ........ din data de 

.........................., emite următorul/următoarea: 

 

AVIZ DE EXISTENŢĂ A CAZULUI DE FORŢĂ MAJORĂ/ADRESĂ RESPINGERE A 

EXISTENTEI CAZULUI DE FORTA MAJORA 

 

 În fapt,  

Societatea ............................................. înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe 

lângă Tribunalul .......................... sub nr. ........................., CUI ......................, în calitate de 

......................, a încheiat contractul ...................... nr. ............................... (denumit în cele ce urmează 

Contractul), cu societatea ................................. cu sediul social în .................................., înregistrată la 

Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul ........................ sub nr. ......................., CUI 

............................, în calitate de .............................., contract prin care s-a obligat să ...................... 

.................................................................................................................................................................... 

 Motivat de ..................................., Societatea ................................... a solicitat Camerei 

Naţionale, la data de ........................, emiterea unui aviz de existenţă a cazului de forţă majoră, 

anexând în susţinerea cererii următoarele înscrisuri: 

 ............................................................................................................................................. 

 ............................................................................................................................................ 

<În data de ......................, documentaţia a fost completată cu următoarele înscrisuri: 

 ............................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................> 
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Analizând înscrisurile depuse în susţinerea cererii, Camera de Comerţ şi Industrie a României 

reţine următoarele:  

.................................................................................................................................................................... 

(se mentionează situaţia de fapt, natura evenimentului, notorietatea evenimentului  precum si înscrisurile emanate de la alte 

autorităţi/instituţii în domeniul în care evenimentul s-a produs precum şi alte aspecte relevante în susţinetii situaţiei care reprezintă în fapt 

eveniment de forţă majoră ) 

 

 În aceste condiţii, solicitantul a notificat partenerului contractual imposibilitatea îndeplinirii 

obligaţiilor asumate: ............................................. ................................................................................. 

(se mentionează obligaţiile pe care solicitantul declară că nu le+a putut îndeplini datorită intervenţiei unui eveniment de forţă majoră) 

 

Codul civil, prin art. 1351 alin. 2, defineşte forţa majoră ca fiind „orice eveniment extern, 

imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil.”  

Potrivit dispoziţiilor art. ............... din Contractul nr. ...................................., părţile au stabilit 

de comun acord faptul că „forţa majoră exonerează de răspundere partea care o invocă”. 

 Raportat la situaţia prezentată, chiar dacă ar fi luat toate măsurile de prevenire Societatea 

................................................. nu ar fi putut înlătura evenimentul produs pentru a-şi îndeplini la 

termen obligaţia contractuală de .......................................... ............................................................. / 

Raportat la situaţia prezentată evenimentul nu se încadrează în dispoziţiile art. 1351 alin. 2 având în 

vedere ........................................................................................................................................................ 

 Văzând considerentele enunţate, Camera de Comerţ şi Industrie a României emite  

 

Aviz de existenţă a cazului de forţă majoră/ Adresă respingere a existentei cazului de forta  

majora 

Raportat la contractul nr. ..........................................., astfel: 

 

.................................................................................................................................................... 
(se mentionează după caz data de început, data de sfârşit a evenimentului de existenţă a cazului de forţă majoră şi după caz locul 

producerii) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cod F-BLC-12 rev. 1 

3 

Prezentul aviz de existenţă a cazului de forţă majoră a fost eliberat la solicitarea 

Societăţii .......................................................... şi este un act constatator, emis în baza legii şi în 

conformitate cu condiţiile impuse de lege, iar valorificarea juridică a acestuia este la latitudinea 

solicitantului, în funcţie de întregul areal al împrejurărilor de fapt şi de drept/ Apreciem că nu 

sunt îndeplinite elementele existenţei unei situaţii de forţă majoră în condiţiile legii aşa cum au 

fost prezentate de societatea .............................................. 

   

  

Preşedinte 

........................................... 

 

 

Director, Direcţia Juridică 

............................................ 

 

 


