
 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA 

 

O R D I N 

mun. Chişinău 

 

_________________________                                                        Nr.___________ 

 

 

Cu privire la modificarea și completarea Ordinului ministrului  

justiției nr. 331 din 30 iulie 2015  „Cu privire la aprobarea  

Regulamentului de activitate al Comisiei de licențiere”  

 

 

În temeiul articolului 11 alineatul (5) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii 

judecătorești (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 2-8, art. 1),  

 

ORDON: 

 

1. În titlul Ordinului ministrului justiției nr. 331 din 30 iulie 2015 (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2015 nr. 206-210, art.1356) și al Regulamentului, după cuvintele 

„Comisiei de licențiere” se completează cu cuvintele „a executorilor judecătorești”; 

 

2. Regulamentul de activitate al Comisiei de licențiere a executorilor judecătorești, aprobat 

prin Ordinul ministrului justiției nr. 331 din 30 iulie 2015 se modifică și se completează după 

cum urmează:  

 

1) La punctul 3 cuvintele „durata desfășurării concursului de admitere în profesia de 

executor judecătoresc” se substituie cu cuvintele „un termen de 4 ani”. 

 

2) Punctul 4 se abrogă. 

 

3) La punctul 6: 

litera f) se abrogă. 

litera g) va avea următorul cuprins: 



„g) înaintează ministrului justiției lista persoanelor care au promovat concursul, pentru 

eliberarea licenței pentru activitatea de executor judecătoresc, ținînd cont de opțiunea lor 

teritorială.”. 

4) Punctul 9 se abrogă. 

 

5) Punctul 22 se completează cu litera f1) cu următorul cuprins: 

  „f1) convoacă prima ședință a Comisiei;”. 

 

6) Titlul capitolului III va avea următorul cuprins: 

„III. Condițiile de participare la concursul de admitere în profesia de executor 

judecătoresc.”.  

 

7) Punctul 23 se abrogă. 

 

8) La punctul 24:  

cuvintele „a fi admis la concursul de admitere în calitate de executor judecătoresc” se 

substituie cu cuvintele „a participa la concursul de admitere în profesia de executor 

judecătoresc”; 

      literele e) și f) se abrogă. 

 

9) Se completează cu punctul 281 cu următorul cuprins: 

„281. Desfășurarea probei scrise și a interviului se consemnează în proces-verbal. Interviul 

se înregistrează audio. Înregistrarea audio se păstrează o perioadă de 12 luni de la data aprobării 

rezultatelor concursului.”. 

 

10) Punctul 30 va avea următorul cuprins: 

„30. Pentru proba scrisă, Comisia elaborează cel puţin 3 variante de lucrări care se sigilează 

în 3 plicuri separate. Fiecare variantă include un test-grilă care conţine 100 subiecte în 

domeniul de activitate al executorilor judecătoreşti. Fiecare întrebare din testul-grilă are cel 

puțin 4 opțiuni de răspuns. Pentru fiecare întrebare răspunsul corect poate constitui una, mai 

multe, toate sau nici una din opțiunile de răspuns oferite. Nu se admite efectuarea corectărilor 

în testul-grilă. Candidatul care efectuează pe lucrare însemnări evidente, în scopul identificării 

acesteia este sancţionat prin anularea lucrării şi eliminarea din concurs. Comisia, constatînd 

circumstanţele pentru care candidatul poate fi eliminat din concurs, va face menţiunea „anulat” 

pe lucrare şi pe fişa de examinare, cu consemnarea circumstanțelor constatate în procesul-

verbal.”. 

  

11) Punctul 35 se completează cu următorul text: 

„La începutul probei scrise, toţi candidaţii completează fişa de examinare, potrivit anexei 

nr. 1.”. 

  

12) Punctul 36 va avea următorul cuprins: 



„36. Lucrările se scriu doar pe seturile de hîrtii special pregătite. Secretarul Comisiei va 

distribui candidaţilor pixuri de culoare albastră, iar la solicitarea candidatului și ciorne pe care 

va fi aplicată ştampila Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.”. 

  

13) se completează cu punctele 361 și 362 cu următorul cuprins: 

„361. După predarea tuturor lucrărilor de către participanţi, în baza fişei de examinare, 

secretarul Comisiei efectuează codificarea lucrărilor. Codul se indică pe prima foaie a lucrării, 

în colţul din dreapta sus, precum şi pe fişa de examinare. 

      362. Fişele de examinare se separă de lucrări, se sigilează într-un plic care se păstrează la 

secretarul Comisiei pînă la momentul decodificării lucrărilor.”. 

 

14) punctul 38 va avea următorul cuprins: 

„38. Preşedintele Comisiei repartizează în mod aleatoriu lucrările astfel încît fiecare lucrare 

să fie verificată independent de cel puțin doi membri. Evaluarea probei scrise se face conform 

grilei de evaluare, aprobată de membrii Comisiei împreună cu cele 3 variante de lucrări, şi se 

consemnează în borderoul de notare, aprobat conform anexei nr. 2. Candidatul care întruneşte 

mai mult de 80% din numărul total de răspunsuri corecte se consideră că a promovat proba 

scrisă și este admis la etapa a doua a concursului (interviul).”.  

 

15) punctul 39 se abrogă. 

 

16) la punctul 40: 

cuvintele „Rezultatele probei scrise”  se substituie cu cuvintele „După evaluare și 

decodificare, rezultatele decodificate ale probei scrise”; 

 a doua propoziție cuvîntul „nulității” se substituie cu cuvintele „decăderii din drept”, iar 

după cuvintele „2 zile”  se completează cu cuvîntul „lucrătoare”; 

se completează cu o propoziție cu următorul cuprins: 

      „Rezultatele examinării contestației se plasează pe pagina web oficială a Ministerului 

Justiţiei şi a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești în termen de 2 zile lucrătoare de la 

data examinării.”. 

 

17) la punctul 41cuvintele „5 zile” se substituie cu cuvintele „10 zile”. 

 

18) punctul 43 va avea următorul cuprins: 

„43. Aprecierea răspunsurilor la interviu se efectuează de toţi membrii Comisiei. Răspunsul 

la fiecare speță a interviului se apreciază separat cu note de la 1 la 10. Fiecare membru al 

Comisiei prezent la ședință trece în borderoul său de notare, prevăzut la anexa nr. 3, nota 

răspunsului la fiecare speță. Secretarul Comisiei, în baza borderourilor de notare completate, 

întocmește borderoul final al interviului, prevăzut la anexa nr. 4, care se semnează pe fiecare 

filă de Președintele și secretarul Comisiei, în care se indică media aritmetică a notelor acordate 

de membrii Comisiei la fiecare speță separat și nota finală obținută de candidat la interviu, care 

reprezintă media aritmetică a notelor medii acumulate la fiecare speță și care se calculează cu 

rotunjirea miimilor mai mari de 5, în sensul creșterii. Nota finală pentru promovare a 



concursului este 8,00, cu condiția că nota medie acordată de membrii Comisiei la fiecare speță 

nu este mai mică de 5,00.”.  

 

19) punctul 44 se abrogă. 

 

20) se completează cu punctele 441 - 446 cu următorul cuprins: 

„441. Candidatul care nu este de acord cu nota finală pentru interviu poate depune o 

contestație la ministrul justiției, în termen de 2 zile lucrătoare de la publicare pe pagina web 

oficială a Ministerului Justiţiei şi a Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești a borderoului 

final al interviului, sub sancțiunea decăderii din drept. Contestația se depune în formă scrisă. 

Candidatul poate contesta și aspectele privind procedura de organizare și desfășurare a probei 

verbale.  

442. Contestația se examinează de Comisia de contestație în termen de 5 zile lucrătoare de 

la data recepționării. 

       443. Comisia de contestație se constituie ad-hoc prin ordinul ministrului justiției din 3 

membri: secretarul general al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești sau alt membru 

desemnat de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești şi 2 membri desemnați de 

ministrul justiției. Nu pot fi membri ai Comisiei de contestație persoanele care au participat la 

verificarea lucrărilor şi interviu. Lucrările de secretariat ale Comisiei de contestație se asigură 

de Ministerul Justiției. 

444. Secretarul Comisiei de licențiere predă, în baza actului de predare-primire, secretarului 

Comisiei de contestație înregistrarea audio a interviului. 

 445. După examinarea contestațiilor, Comisia de contestație adoptă hotărîrea cu votul 

majorității membrilor. În termen de 1 zi lucrătoare de la data adoptării, hotărîrea Comisiei de 

contestație se publică pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei şi a Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești. La reevaluare, Comisia de contestație nu poate micșora nota inițial 

obținută de candidat.  Hotărîrea Comisiei de contestație este definitivă. 

446. În cazul în care se contestă procedura de organizare și desfășurare a probei verbale, 

Comisia de contestație, după soluționarea contestațiilor, este în drept să sesizeze ministrul 

justiției, în vederea examinării încălcărilor de procedură care sunt în măsură să afecteze întregul 

proces de desfășurare a concursului și examinarea posibilității anulării rezultatelor acestuia.”. 

 

21) La punctul 45, cuvintele „sunt consemnate într-o hotărîre care” se exclud. 

 

3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

 

 

      

Alexandru TĂNASE 

Ministru 
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Anexa nr.1 

la Regulamentul  

de activitate al Comisiei de licențiere 

a executorilor judecătorești 

 

 

 

 

FIŞA DE EXAMINARE 

 

Proba scrisă 

 

 

____________________________________________________ 

(numele, prenumele candidatului) 

 

_____________________________________________________ 

(data susţinerii probei) 

 

_____________________________________________________ 

(începutul probei) 

 

_____________________________________________________ 

(sfîrşitul probei) 

 

___________________________________ 

(cifrul lucrării) 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

(semnătura secretarului Comisiei de licențiere) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la Regulamentul  

de activitate al comisiei de licențiere 

a executorilor judecătorești 

 

 

BORDEROU DE NOTARE 

Proba scrisă 

 

Cifrul lucrării Numărul 

răspunsurilor 

corecte 

Procentajul 

acumulat 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

Președintele Comisiei ___________________________                                                                                     
                                                                               (numele şi prenumele, semnătura) 

Secretarul Comisiei     ___________________________                                                                                     

                                                                                (numele şi prenumele, semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

la Regulamentul  

de activitate al comisiei de licențiere 

a executorilor judecătorești 

 

 

BORDEROU DE NOTARE 

Proba interviu 

 

 

Nr.  de 

ordine 

Numele, 

prenumele 

candidatului 

Speța 1 Speța 2 Speța 3 

     

     

     

 

 

Membrul Comisiei de licențiere: 

___________________________ 

        (numele şi prenumele, semnătura) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.4 

la Regulamentul  

de activitate al comisiei de licențiere 

a executorilor judecătorești 

 

 

 

BORDEROUL FINAL 

Proba interviu 

 

Nr.  de 

ordine 

Numele, 

prenumele 

candidatului 

Media 

obținută la 

speța 1 

Media 

obținută la 

speța 2 

Media 

obținută la 

speța 3 

Nota finală 

 (media 

rezultatelor 

celor 3 spețe) 

      

      

      

 

 

Președintele Comisiei de licențiere: 

 

___________________________ 

               (numele şi prenumele, semnătura) 

 

 

 

 

Secretarul Comisiei de licențiere: 

 

___________________________ 

               (numele şi prenumele, semnătura) 


