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Introducere 

În lumina rezoluției nr. 3, de la cea de a 24-a Conferințe a  Miniștrilor 

Europeni ai Justiției, pe marginea temei ”Executarea hotărârilor judecătorești 

în conformitate cu standardele europene”, care a avut loc în data de 04-05 

octombrie 2001 la Moscova, în cadrul  căreia s-a convenit că ” Executarea 

silită adecvată, efectivă și eficientă a hotărârilor instanțelor judecătorești este 

de o importanță capitală pentru Statele care au drept scop de a crea, consolida 

și dezvolta un sistem judecătoresc solid și respectat” a fost realizat acest 

studiu. 

Obiectivele studiului țin de identificarea circumstanțelor care vor 

conduce la asigurarea calității serviciilor de executare a hotărârilor instanțelor 

judecătorești prin garantarea că, selecția și cariera executorului judecătoresc  

se va  baza pe meritul profesional, luându-se în considerație calificarea, 

integritatea, competența și eficiența lui. 

Concurența loială între executorii judecătorești, condiția întru asigurarea 

calității serviciilor de executare a hotărârilor judecătorești, care poate fi 

asigurată doar prin oferirea posibilităților de a accede în profesia de executor 

judecătoresc a cat mai multe persoane cu o pregătire înaltă și calități 

personale pe potriva unei personalități integre. 

Pretendentul la funcția de executor judecătoresc trebui să aibă la 

dispoziție premise care să-i determine conștiința că va exercita o profesie de 

interes public și de o importanță majoră pentru un stat de drept. În cadrul 

pregătirii profesionale, este esențial ca executorii recruți să urmeze cursuri 

teoretice și practice de proceduri civile și de executare, care să includă toate 

aspectele profesiei de executor: deontologie, răspunderea profesională, 

contabilitate, licitații etc. 

Interesul publicului se manifestă prin interesul societății ca hotărârile 

judecătorești  să fie duse la îndeplinire, astfel încât activitatea judiciara 

desfășurată de instanțele judecătorești emise în  numele statului să aibă 

finalitate. 
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1. Analiza situației existente privind admiterea în profesia 

de executor judecătoresc și primirea titlului de 

executor judecătoresc stagiar 

 

În conformitate cu art. 4 din Legea nr. 113, din 17.06.2010, poate fi 

executor judecătoresc cel care îndeplinește următoarele condiții:  

- este cetățean al Republicii Moldova; 

- are capacitate deplină de exercițiu;  

- este licențiat în drept; 

- a efectuat stagiul în condițiile Legii nr. 113, din 17.06.2010;  

-  posedă limba de stat; 

- are o reputație ireproșabilă; 

-  a promovat concursul de admitere în profesia de executor 

judecătoresc; 

- nu are antecedente penale: 

- nu  a fost concediată din organele de drept din motive 

compromițătoare; 

-  are un comportament în limita normelor deontologice ale profesiei de 

executor judecătoresc. 

Actualmente, în Republica Moldova, activează în calitate de executor 

judecătoresc 165 de persoane. Dat fiind faptul că, în multe circumscripții 

ale judecătoriilor raionale, activează câte un executor judecătoresc, 

demonstrează că există deficitul de executori judecătorești și lipsește 

alternativa pentru creditorii din respectivele raioane. Această stare de 

lucruri urmează a fi eliminată prin admiterea în profesia de executori 

judecătorești. Atât Ministerul Justiției cât și Uniunea Națională a 

Executorilor judecătorești urmează să întreprindă măsuri pentru pregătirea 

profesională în scopul suplinirii funcțiilor de  executor judecătoresc, astfel 

încât să fie asigurată executarea prevederilor art. 16, Legea nr. 113, din 

17.06.2010. 
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executor judecătoresc în cazul atingerii vârstei de 65 de ani, drept urmare se 

impune modificarea art. 19 al Legii nr. 113, din 17.06.2010. 

Potrivit art.9 al Legii nr. 113, din 17.06.2010, poate fi stagiar doar 

persoana care întrunește calitățile arătate mai sus și care a promovat 

examenul de admitere în profesie organizat de Uniunea Națională a 

executorilor judecătorești, sub controlul și îndrumarea Ministerului Justiției. 

Este regretabil faptul că, în pofida existenței unui cadru legal permisiv în 

vederea accederii în funcția de executor judecătoresc, din varii motive, nu au 

fost organizate concursuri pentru admiterea in calitate de executor 

judecătoresc stagiar. 

Titlul de executor judecătoresc stagiar îl deține cel care se află în perioada 

de stagiu până la promovarea examenului de capacitate. 

În fine, el trebuie să fie angajat într-un birou de executor judecătoresc. 

Este firesc ca executorul judecătoresc îndrumător de stagiar să aibă o anumită 

experiență dobândită în practică. Un executor judecătoresc  ar putea îndruma 

în același timp doi stagiari. 

Pornind de la prevederile legale și statutare  se reușește a fi asigurate  

posibilități lărgite de acces în profesie. La nivel legal nu există temeiuri de 

discriminare pentru accedere în profesia de executor judecătoresc. Cercul 

aspiranților la calitatea de executor judecătoresc stagiar, în contextul cadrului 

legal,  este destul de vast. Nu există  prevederi  care  să îngustează cercul 

celor care pot angaja executori stagiari, neexistând  pentru aceștia o limită de 

vechime în profesia de executor judecătoresc, având posibilitatea de a angaja 

în biroul său câte doi stagiari. Efectul acestor prevederi este mărirea 

numărului posturilor scoase în concurs pentru a fi ocupate de stagiari, fapt 

salutabil. 

Stagiul reprezintă perioada premergătoare dobândirii calității de 

executor judecătoresc și are drept scop pregătirea profesională a executorului 

judecătoresc  la începutul  exercitării  profesiei".  Durata stagiului, potrivit 

art.9, alin. (6), Legea nr.113, din 17.06.2010, este de un an, ceea ce este 
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foarte bine, deoarece, se oferă o accedere rapidă în profesia de executor 

judecătoresc, ulterior unei pregătiri profesionale de doar un an de zile. 

În ceea ce privește stabilirea numărului necesar de executori 

judecătorești, procedură reglementată de art. 16 al Legii nr. 113, din 

17.06.2010, este recomandabil să fie făcută de jos în sus, respectiv camerele 

teritoriale ale executorilor judecătorești să dețină competența ca să  solicite, 

în  ultimul trimestru  al  anului, executorilor judecătorești  din cadrul fiecărei 

Camere a executorilor judecătorești să își exprime opțiunea privind angajarea 

în anul următor a unor executori judecătorești stagiari în cadrul birourilor lor. 

După centralizarea opțiunilor, Camerele executorilor judecătorești să propună 

spre aprobare Consiliului Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești 

numărul executori lor judecătorești stagiari care pot fi angajați în anul următor 

în birourile de executori judecătorești. Până la data de 31 ianuarie a anului 

pentru care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești să transmită Ministerului Justiției numărul necesarul de posturi 

vacante de executor judecătoresc stagiar, pentru a fi avut în vedere la 

actualizarea numărului executori lor judecătorești . 

Cel care a promovat examenul de admitere în profesie devine executor 

judecătoresc stagiar prin încheierea unui contract  individual de muncă cu 

executorul judecătoresc în al cărui birou își va desfășura activitatea. 

Contractul de muncă se încheie pe durată determinată, egală cu durata 

stagiului. 

Bine ar fi ca regulamentul privind condițiile de admitere în calitatea de 

executor judecătoresc stagiar, aprobat prin Ordinul nr.9 din 18 ianuarie 2011 

al Ministerului justiției să conțină reglementarea precum că, în perioada de 

stagiu, Camera executorilor judecătorești va verifica lunar stadiul de pregătire 

și formarea profesională a executorului judecătoresc stagiar, precum și modul 

în care acesta și-a îndeplinit atribuțiile care i-au fost delegate de executorul 

judecătoresc, care asigură efectuarea stagiului profesional, iar constatările 

verificărilor periodice vor fi consemnate în procese verbale semnate de 

reprezentantul Camerei executorilor judecătorești și de executorul 
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judecătoresc în al cărui birou își exercită activitatea executorul judecătoresc 

stagiar și vor fi aduse la cunoștința celui verificat. 

Pornind de la faptul că, executorii trebuie să fie bine pregătiți în diferite 

domenii a jurispundenței, în special,  dreptul de executare silită, drept civil, 

drept comercial și domeniul insolvabilității persoanelor juridice și fizice etc. 

Pregătirea inițială și continuă a executorilor judecătorești trebuie să 

cuprindă tehnici psihologice de soluționare a conflictelor, discuțiilor, 

negocierilor și intervențiilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:assteia2009@gmail.com


 

 
 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18, of 21, MD-2012, tel.:(+373 22) 009383, e-mail: assteia2009@gmail.com 

 
10 

    

2. Organizarea și desfășurarea concursului sau 

examenului de admitere în profesie pentru executorii 

judecătorești stagiari 

 Selecția candidaților pentru admiterea în profesie se face pe baza unui 

concurs sau examen organizat anual sau ori de câte ori este necesar de 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. Concursul sau examenul se va 

desfășura sub coordonarea și controlul Ministerului Justiției. 

 Modul înscrierii la concurs si al derulării examenului ar trebui 

reglementat printr-un regulament care ar descrie amănunțit procedura de 

înscriere la concurs pentru titlul de executor judecătoresc stagiar sau 

examenul pentru ocuparea  funcției de executor judecătoresc. 

 Respectivul regulament ar trebui să dispună că, În termen de 3 zi le de 

la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, Camerele teritoriale ale 

executorilor judecătorești verifică îndeplinirea cerințelor legale pentru 

înscrierea la concurs sau examen și pentru dobândirea calității de executor 

judecătoresc stagiar, întocmind pentru fiecare candidat o notă de admitere 

sau, după caz, de respingere a cererii de înscriere la examen. Nota de 

respingere trebuie motivat. În a 3-a zi se va afișa la sediul Camerei, la loc 

vizibil și accesibil publicului, lista cu numele candidaților și dosarele admise 

sau respinse. Despre aceasta se va întocmi proces-verbal, care va consemna 

data și ora afișării și care va fi afișat împreună cu lista. La cererea candidați 

lor ale căror dosare au fost respinse, li se va înmâna acestora copie certificată 

de pe nota de respingere. În termen de două zi le de la afișarea listei, 

candidații ale căror cereri de înscriere au fost respinse pot completa dosarul 

de înscriere pentru a remedia, dacă este posibil, cele constatate în nota de 

respingere. 

 În termen de 24 de ore de la expirarea termenului de completare a 

dosarului de înscriere, se înregistrează și se centralizează la Uniunea Națională 

a Executorilor Judecătorești toate dosarele de înscriere, cuprinzând cererea 

mailto:assteia2009@gmail.com


 

 
 
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Sfatul Ţării 18, of 21, MD-2012, tel.:(+373 22) 009383, e-mail: assteia2009@gmail.com 

 
11 

de înscriere, dovezile anexate și nota de admitere sau de respingere. Odată 

cu dosarele de înscriere ale candidați lor, Camera executorilor judecătorești 

va înainta situația centralizată privind datele de identificare a candidaților și 

circumscripția pentru care candidează. 

 Pe motivul că Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a 

manifestat inacțiune în ceea ce privește admiterea în profesia de executor 

judecătoresc propunem ca: data și locul concursului sau examenului de 

admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar să fi stabilite prin ordin 

al Ministrului Justiției, cu consultarea Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești, și vor fi comunicate Camerelor executorilor judecătorești cu 30 

de zile înainte de această dată, în vederea înștiințării candidați lor, fiind 

publicate și în Monitorul al Republicii Moldova. În aceleași condiții va fi 

publicată și lista cuprinzând posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi 

publicate și pe paginile de internet ale Uniunii Naționale a Executori lor 

Judecătorești și Ministerului Justiției. 

 În vederea susținerii concursului sau examenului, Ministerul Justiției și 

Consiliul Uniunii Naționale a executorilor judecătorești vor stabili tematica cu 

caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil și organizarea 

profesiei de executor judecătoresc. 

 Comisia pentru elaborarea subiectelor va elabora subiecte și procedura 

de notare a lucrărilor. Ele vor fi stabilite cu 24 de ore înaintea datei concursului 

sau examenului și  vor fi redactate astfel încât să acopere întreaga tematică, 

formulându-se câte 1O subiecte din fiecare materie. 

 În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora 

începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea 

prin tragere la sorți a unui set de subiecte, câte două din fiecare materie, 

acestea constituind subiectele de concurs sau de examen, și va întocmi un 

proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei. Extragerea prin 

tragere la sorți se va face de către președintele comisiei. 

 Durata concursului sau examenului este de 4 ore, începând cu ora și 

minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în 
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procesul-verbal semnat de cei desemnați cu organizarea și supravegherea 

desfășurării regulamentare a concursului sau examenului. 

 În sala în care are loc concursul sau examenul și pe toată durata 

desfășurării acestuia candidați lor le este permis să aibă pe masă numai colile 

de hârtie și instrumentele de scris. 

 După verificarea identității candidaților, ieșirea din  sală a acestora, sub 

orice motiv, atrage eliminarea din concurs sau examen. Părăsirea temporară 

a sălii se face numai în cazuri excepționale, cu  însoțitor.  Candidatul are  

obligația să predea lucrarea comisiei de coordonare și supraveghere din acea  

sală, semnând în borderoul special întocmit. După predarea lucrării este 

interzisă revenirea în sală a candidatului. 

 Notarea lucrărilor se face de comisia de examinare, în termen de 15 zile 

de la data susținerii concursului sau examenului. Notarea fiecărui subiect se 

face prin punctaj conform baremului întocmit de comisia pentru elaborarea 

subiecte lor și notarea lucrărilor. La fiecare probă nota se va stabili prin 

însumarea punctajului obținut pentru tratarea fiecărui subiect al probei. Media 

lucrării constituie media aritmetică a notelor obținute la fiecare materie. 

 Pentru a promova concursul sau examenul, candidatul trebuie să obțină 

cel puțin media 7,00, iar nota obținută la fiecare materie să nu fie mai mică 

de 5,00. Lucrările candidaților care au fost surprinși copiind sau lucrările cu 

însemnări vădit efectuate în scopul identificării candidatului nu se mai notează, 

făcându-se mențiunea 11anulat" pe lucrare și borderou. 

 În vederea organizării și desfășurării concursului sau examenului de 

admitere în profesia de executor judecătoresc, se vor constitui și vor funcționa 

următoarele comisii: 

 a) comis ia pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere la 

concurs sau examen, formată din 2 executori judecătorești și 3 

reprezentanți ai Ministerului Justiției. În termen de 5 zile de la expirarea 

termenului de completare la Cameră a dosarului de înscriere, comisia va 

verifica îndeplinirea condițiilor de înscriere și va dispune, prin hotărâre 

luată cu majoritate de voturi, admiterea sau respingerea cererii de 

înscriere; 
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 b) comisia pentru soluționarea contestațiilor formulate împotriva 

hotărârii comisiei prevăzute la lit. a) de către cei respinși la înscrierea în 

concurs sau examen. Comisia este formată din 2 executori judecătorești 

și 3 reprezentanți ai Ministerului Justiției, alții decât cei din comisia 

prevăzută la lit. a). Comisia va examina contestațiile în termen de 48 de 

ore   la   de   centralizarea   și   primirea   acestora,   pronunțându-se   

prin hotărâre motivată numai asupra acelor cereri de înscriere care au 

fost respinse și împotriva cărora candidatul a formulat contestație. 

Comisia, prin hotărâre luată cu majoritate de voturi, poate admite 

contestația și poate declara candidatul admis la înscrierea la examen 

sau poate respinge contestația și declara candidatul respins, menținând 

astfel soluția dată anterior prin hotărâre de către comisia prevăzută la 

lit. a). Hotărârea Comisiei pentru soluționarea contestațiilor este 

definitivă; 

 c) comisia pentru organizarea și supravegherea concursului sau 

examenului, compusă din 2 reprezentanți ai Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești și 2 reprezentanți ai Ministerului Justiției; 

 d) comisia  pentru elaborarea  subiectelor  și  notarea  lucrărilor  de 

concurs  sau  examen, formată  din:  un membru  al  Consiliului  Uniunii 

Naționale   a Executorilor Judecătorești, desemnat de  

președintele acestuia; 2 reprezentanți  ai Ministerului Justiției; două 

cadre didactice universitare de la facultățile de drept din țară; 2 

executori judecătorești desemnați de Consiliul Uniunii Naționale a 

Executorilor Judecătorești, Licențiați  în  drept, care  s-au  remarcat  prin  

probitate  și  competență profesională. 

 e) comisia pentru soluționarea contestațiilor, formată din: 2 

executori judecătorești numiți prin hotărâre a Consiliului Uniunii 

Naționale a Executorilor Judecătorești, Licențiați în drept, care s-au 

remarcat prin probitate și competență profesională; 2 reprezentanți ai 

Ministerului Justiției; un cadru didactic universitar de la o facultate de 

drept, alții decât cei care au alcătuit comisia prevăzută la lit. d). 
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 După comunicarea subiectelor, comisia pentru elaborarea subiectelor și 

notarea lucrărilor de examen, cu participarea obligatorie a tuturor membrilor 

săi, se întrunește în ședință, stabilind baremul de notare, având în vedere 

complexitatea și gradul de dificultate al fiecărui subiect și aptitudinea de a 

reflecta capacitatea de înțelegere și de sinteză a candidatului. 

 Baremul de notare se va întocmi în timpul desfășurării concursului sau 

examenului și va fi afișat la sfârșitul duratei concursului sau examenului, 

pentru consultare de către candidați. 

 Comisia pentru elaborarea subiectelor și notarea lucrărilor de examen 

primește, pe  bază de proces-verbal, prin președintele său, lucrările de 

examen și procedează la notarea acestora. După terminarea notării, se va 

proceda la desigilarea lucrărilor de către președintele comisiei, în prezența 

tuturor membrilor acesteia. La fiecare lucrare se citesc numărul acesteia, 

numele și prenumele candidatului, notele și media obținute. 

 Consiliul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești va proceda la 

comunicarea către Camerele  teritoriale ale executorilor judecătorești a 

rezultatelor finale ale concursului sau examenului pentru candidații din fiecare 

Cameră teritorială a executorilor judecătorești. Bordul de conducere al 

Camerei teritoriale  a executorilor judecătorești va afișa la sediul acesteia, la 

loc vizibil și accesibil publicului, lista cuprinzând rezultatele concursului sau 

examenului, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia, întocmind 

procesul-verbal de afișare, cu precizarea datei și orei. De asemenea, lista va 

fi publicată și pe paginile de internet ale Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești și Ministerului Justiției. 

 După afișarea rezultatelor, candidații nemulțumiți pot face contestație, 

în termen de 3 zile de la data afișării rezultatelor, la sediul Camerei teritoriale 

a executorilor judecătorești. 

 Contestațiile vor fi soluționate de comisia de contestații în cel mult 5 zile 

de la centralizare, comisia fiind ținută să se pronunțe doar  cu privire la 

materia invocată în contestație. 

 Comisia decide pentru fiecare contestație, pe baza baremului folosit la 

notarea lucrărilor de comisia pentru notarea lucrărilor. 
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 În termen de 10 zile de la soluționarea contestațiilor, Consiliul Uniunii 

Naționale a Executori lor Judecătorești va proceda la validarea rezultatelor, pe 

care le va înainta Ministerului Justiției în termen de 5 zile de la validare. 

 Ocuparea posturilor de executor judecătoresc stagiar se va face, la 

nivelul întregii țări, în ordinea mediilor candidaților, în funcție de opțiunile 

exprimate în cererea de înscriere. În cazul în care au fost exprimate mai multe 

opțiuni pentru același post, are prioritate candidatul care a obținut cea mai 

mare medie, iar la egalitatea celor medii, în această ordine: 

 - candidatul care are titlul de doctor în drept; 

 - candidatul cu activitate mai îndelungată în funcții de specialitate 

juridică de la obținerea  licenței; 

 - candidatul care a obținut medie mai mare la examenul de licență. 
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3. Jurământul și investirea cu împuterniciri de exercitare a 

activității de executor judecătoresc 

 Este de apreciat faptul că legiuitorul a prevăzut, în conformitate cu art. 

13 al Legii nr. 113, din 17.06.2010, ca după numirea în funcție, executorul 

judecătoresc să depună jurământul. Aici o mică remarcă, bine ar fi fost ca să 

fie depus acest jurământ în mod solemn în fața autorității reprezentative a 

profesiei de executor judecătoresc după cum este președintele UNEJ și în fața 

Ministerului de Justiție. Comisia de licențiere își epuizează atribuțiile în 

momentul finisării procesului de desfășurare a examenului de admitere în 

profesia de executor judecătoresc. 

 Textul jurământului ar fi trebuit de revăzut astfel încât să fie 

conștientizat de cel investit cu funcția de executor judecătoresc că are 

obligația de a:  

- Respecta Constituția; 

- Fi o persoană integră; 

- Exercita funcția de executor judecătoresc  pe principiul imparțialității și 

non discriminatoriu a părților din cadrul procedurii de executare silită; 

- Nu a admite imixtiuni și influențe în activitatea de executor 

judecătoresc, exercitând independent funcția de executor judecătoresc. 

Pentru a certifica momentul depunerii jurământului bine ar fi ca: la 

depunerea jurământului să se perfecteze un proces verbal în două exemplare, 

semnate de Ministrul Justiției, Președintele Uniunii Naționale a executorilor 

Judecătorești și de executorul judecătoresc care a depus jurământul. 

Un exemplar al procesului-verbal se păstrează la Camera teritorială a 

executorilor judecătorești unde executorul judecătoresc își înregistrează 

biroul, iar celălalt exemplar se înmânează executorului judecătoresc respectiv. 

De menționat că executorii judecătorești intră în exercițiul funcției numai 

după depunerea jurământului. 
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În conformitate cu Carta profesională a membrilor Uniunii Internaționale a 

Executorilor Judecătorești și Ofițerilor Judiciari, Republica Moldova trebuie să 

le garanteze executorilor judecătorești: 

1. Constituirea de grupuri de interes profesional și alegerea liberă și 

democratică a celor aleși să îi reprezinte. 

2. O formare profesională corespunzătoare echivalentă cu cea a 

judecătorilor și a altor profesioniști în drept, cu scopul de a-și îndeplini  

funcțiile profesionale. 

3. Obținerea, datorită formării de bază, numiri în funcțiile profesionale la 

care aspiră conform necesității țării și asigurarea unui acces egal tuturor 

indiferent de vârstă, sex, rasă sau confesiune. 

4. Completarea formării inițiale printr-o formare continuă, obligatorie pe 

toată durata activității profesionale. 

5. Primirea unei remunerări juste care să țină cont de factorii specifici ai 

activității exercitate și de formarea cerută, pentru a le asigura siguranța 

economică, pentru a evita să ajungă subiect al corupției, garantându-le 

astfel integritatea. 

6. Beneficierea de condiții demne de exercitare și de respect pentru funcția 

exercitată. 

 Din cele 6 obligații reglementate de Carta profesională a membrilor 

Uniunii Internaționale a Executorilor Judecătorești și Ofițerilor Judiciari, 

statul Republica Moldova are îndeplinite doar 3 prevederi, existând 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova, 

existând  remunerații juste pentru funcția de executor judecătoresc și 

existând condiții demne de exercitare și respect pentru funcția de 

executor judecătoresc. 

În ceea ce privește formarea profesională corespunzătoare aspirantului 

pentru profesia de executor judecătoresc și obținerea numirii în funcțiile 

profesionale la care aspiră conform necesității țării Republica Moldova 

înregistrează restanțe. La restanțe se atribui și lipsa posibilităților de 

formare continuă pe tot parcursul activității. 
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4. Pregătirea profesională continua a executorilor 

judecătorești 

Unul dintre obiectivele principale ale oricărei organizații profesionale este 

formarea unor specialiști cu o înaltă pregătire profesională. Pregătirea 

profesională continuă a executorilor judecătorești este o necesitate în raport 

cu dinamica modificărilor legislative ce trebuie asimilate; cu exigențe le mereu 

sporite față de activitatea executori lor; în raport cu necesitatea de a asigura 

prestigiul profesiei și prin pregătirea superioară a celor ce oficiază în contextul 

ei;  cât și în raport cu dezideratul de a avea cadre proprii cu o pregătire 

profesională ridicată, pentru a putea face față provocărilor tot mai diverse din 

domeniul dreptului. 

În acest scop, în Legea nr. 113, art.8, litera k) a fost introdusă 

reglementarea potrivit căreia executorii judecătorești au obligația să participe 

anual la cursuri de instruire și de perfecționare. Însă, nu sânt reglementate 

de legiuitor autoritățile sau instituțiile responsabile pentru organizarea 

formării continuă a executorilor judecătorești. Deci urmează a fi completată 

această reglementare cu următorul conținut ” la programe de formare 

profesională continuă organizate de Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești, Camerele executorilor judecătorești, de instituții de învățământ 

superior din țară  sau din străinătate ori la alte forme de perfecționare 

profesională.  

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești ar trebui să aprobe anual, 

la propunerea Camerelor executorilor judecătorești, programul de formare 

profesională continuă a executorilor judecătorești . Modul de organizare a 

activităților de formare profesională continuă, precum și modalitățile de 

evaluare a îndeplinirii acestei obligații. 

Totodată, se impune a defini noțiunea de pregătire profesională continuă, 

în sensul că reprezintă „totalitatea activităților planificate de pregătire 

teoretică și practică desfășurată de executori i judecătorești în vederea 

dobândirii sau îmbunătățirii nivelului de cunoștințe, abilități și aptitudini 
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profesionale, în scopul creșterii calității actului execuțional și nivelului de 

performanță în domeniul respectiv". 

Ulterior cercetărilor făcute în cadrul acestui studiu arătăm următoarele 

premise care determină crearea de către Uniunea Națională a Executorilor 

Judecătorești a unei instituții de învățământ profesional, și anume: 

- Necesitatea optimizării corpului executorilor judecătorești cu un statut 

bine precizat și cu o activitate tehnico-juridică complexă; 

- Perspectiva semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană; 

- Obligația cooperării între executorii judecătorești dintre diverse țări, 

- Existența unui număr tot mai mare de hotărâri judecătorești pronunțate 

în afara țării; 

- Progresul legislației și evoluția practicii judecătorești. 
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5. Analiza comparativă a admiterii în profesia de executor 

judecătoresc în țările din spațiul european 

În Republica Franceză profesia de executor judecătoresc este o profesie 

care necesită multe obligații, cel mai principale  fiind veritabilele 

responsabilități ale: actorului vieții economice și garantului respectării 

drepturilor și obligațiilor cetățenilor, care are onoarea de a îndeplini o misiune 

de serviciu public. Reglementarea condițiilor de accedere în profesia de 

executor judecătoresc se înfăptuiește prin Decretul nr. 75-770 din 

14.08.1975, potrivit căruia condițiile de admitere în funcția de executor 

judecătoresc sunt următoarele: 

- Deținerea naționalității franceze; 

- Lipsa antecedentelor  penale și sancțiunilor disciplinare sau faliment al 

întreprinderilor; 

- Deținerea titlului de maestru în drept sau doctor în drept 

- Stagiu de 2 ani de executor judecătoresc stagiar, un contract pe durată 

determinată de doi ani este posibilă doar în cazul în care angajatorul 

alege pentru a face un contract de profesionist. 

- În paralel, stagiului de 2 ani cursuri de formare. 

În Franța posibilitatea de a practica profesia de executor judecătoresc 

este oferită doar persoanelor care au studii juridice superioare, sunt 

calificați și bine pregătiți. 

Școala Franceză Națională de Procedură prevede 3 cicluri cu planuri de 

pregătire pentru 2 ani, care cuprind fiecare aspect al jurisprudenței și care 

sunt adaptate pentru fiecare tip de studii juridice, atât pentru viitorii 

executori, cât și pentru personal. 

Dacă judecăm după criteriile de accedere în profesia de executor 

judecătoresc, în Franța breasla de executori judecătorese este una 

reticentă pentru noi veniți, iar, în comparație, criteriile de accedere în 
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profesia de executor judecătoresc din Republica Moldova sunt mai 

permisive.  

Criteriile rigide de accedere în profesia de executor judecătoresc, drept 

consecință,  generează îmbătrânirea corpului de executori judecătorești din 

Franța, în schimb Republica Moldova, datorită criteriilor permisive de accedere 

în profesia de executor judecătoresc, are parte de un număr mare de executor 

de până la 35 de ani. 

Actualmente, în cadrul reformei profesie de executor judecătoresc din 

Franța se pune problema facilitării procesului de admitere în profesia de 

executor judecătoresc. 

Spre deosebire de Franța profesia de executor judecătoresc în regatul 

Belgiei cunoaște o evoluție considerabilă, datorită reformelor efectuate în anul 

1992, când au fost minimalizate cerințele de accedere în profesia de executor 

judecătoresc, pornind de la anul 2000 în profesia de executor judecătoresc 

sunt admise persoane tinere. Republica Moldova în comparație cu Regatul 

Belgiei duce o lipsă a unui centru de instruire continua a executorului 

judecătoresc. Pretendentul la funcția de executor judecătoresc din Belgia, în 

paralel cu efectuarea stagiului, este obligat să dețină licența de absolvire a 

centrului de pregătire profesională a executorului judecătoresc. 

România fiind în procesul de reformare a profesiei de executor 

judecătoresc a întreprins un șir de măsuri pentru a ușura procedura de 

accedere în profesia de executor judecătoresc. Procedeele de obținere a titlului 

de executor judecătoresc stagiar sunt bine reglementate de regulamentele 

interne ale Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești din România. Spre 

deosebire de țara vecină Republica Moldova înregistrează lacune în ceea ce 

privește reglementarea modului de admitere in funcția de executor. 
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6. Recomandări pentru eficientizarea criteriilor și 

condițiilor de accedere în profesia de executor 

judecătoresc. 

Analizând practica existentă în vederea admiterii în profesia de executor 

judecătoresc, având drept călăuză, asigurarea calității a serviciilor de 

executare a hotărârilor judecătorești, venim cu următoarele sugestii pentru 

eficientizarea criteriilor și condițiilor de accedere în profesia de executor 

judecătoresc: 

1. Ministerul Justiție să-și pună drept obiectiv privind numărul de persoane 

care urmează să fie admise în profesia de executor judecătoresc. 

2. Ministerul Justiție să aprobe o strategie națională privind acoperirea 

teritorială cu servicii de executare silită a hotărârilor instanțelor 

judecătorești. 

3. Modificarea Regulamentului de activitate al Camerelor teritoriale 

aexecutorilor judecătorești în vederea conferirii atribuțiilor pentru 

Camere de a iniția și supraveghea procedurile de recrutare în profesia 

de executor judecătoresc. 

4. Adoptarea reglementărilor privind organizarea și desfășurarea 

concursului sau examenului de admitere în profesia de executor 

judecătoresc.  

5. Modificarea legislației în vederea eliminării cenzului de vârstă de 65 de 

ani pentru accederea în funcția de executor judecătoresc. 

6. Redactarea textului jurământului depus anterior exercitării funcției de 

executor judecătoresc. 

7. Revizuirea componenței în fața căreia executorul judecătoresc depune 

jurământul; 

8. Certificarea faptului depunerii jurământului; 

9. Crearea de către UNEJ a unui centru de perfecționare profesională 

continuă. 
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10. Admiterea directă în profesia de executor judecătoresc a 

persoanelor care au exercitat profesii judiciare. 

11. Crearea de curricule universitare pentru inițierea studenților 

facultăților de drept în profesia de executor judecătoresc. 
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http://www.wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282010%2911&Language=lanEnglish&Ver=add3&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282010%2911&Language=lanEnglish&Ver=add3&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM%282010%2911&Language=lanEnglish&Ver=add3&Site=CM&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010930.pdf
http://www.unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan010930.pdf
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7. Codul de conduită pentru persoanele oficiale însărcinate cu asigurarea 

aplicării legii 

www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Background%20doc

uments/CodeofConductforlawEnfOfficials-E.pdf  

 

8. Code of Conduct for Law Enforcement Officials, disponibil la 

www2.ohchr.org/english/law/codeofconduct.htm . 

 

9. Guidelines for the effective implementation of the Code of Conduct for 

Law Enforcement Officials, disponibil la 

http://tinyurl.com/ghidcondoficiali. 

 

10. Modelul de Cod de conduită a agenților publici, disponibil la 

www.coe.int/greco. 

 

11. Modelul de Cod de conduită a agenților publici, disponibil la 

www.coe.int/greco.  

 

Acte normative 

 

1. Constituția Republicii Moldova 

 

2. Legea privind executorii judecătorești, nr.113 din 17.06.2010 

 

3. Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, 

aprobată prin Legea nr.231 din 25.11.201 

 

4. Codul de executare 

 

5.  Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de reformare a 

sectorului justiției pentru anii 2011-2016, aprobat prin Hotărârea 

Parlamentului nr. 6 din 16.02.2012 

 

mailto:assteia2009@gmail.com
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Background%20documents/CodeofConductforlawEnfOfficials-E.pdf
http://www.un.org/disarmament/convarms/ATTPrepCom/Background%20documents/CodeofConductforlawEnfOfficials-E.pdf
http://tinyurl.com/ghidcondoficiali
http://www.coe.int/greco
http://www.coe.int/greco
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6. Codul deontologic al executorului judecătoresc 

 

7. Statutul UNEJ 

mailto:assteia2009@gmail.com

