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I.
PRELIMINARII
Este esenţial și absolut necesar pentru buna funcționare a societății ca hotărârile
judecătoreşti în domeniul civil, sa fie executate cu stricteţe, în mod unitar pe întreg teritoriul ţării,
fără discriminări şi influenţe.
Executarea actului judecătoresc este realizarea practică a dreptului la un proces echitabil,
consfinţit în art. 6 al Convenţiei Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor
Fundamentale.
Pentru viitorii profesioniști în domeniul executării silite este indispensabilă cunoașterea
principiilor și instituțiilor fundamentale ale procedurii de executare. Importanța studiului e
potențată și de faptul că pregătirea inițială obținută la acest curs urmează să pună bazele efectuării
pe durata a 18 luni a stagiului practic la biroul executorului judecătoresc.
Orele atribuite conform planului de învățământ pentru studierea procedurii de executare se
repartizează potrivit celor două forme de instruire – prelegeri şi lecţii practice.
Disciplina „Procedura de executare silită” contribuie la dezvoltarea competenţelor
specifice ale programului de formare profesională inițială pentru executorii judecătorești stagiari.
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•
•
•
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•

COMPETENȚE

Prin studiul disciplinei, audientul va obține următoarele competențe:
Să cunoască și să definească conceptele de bază ale dreptului execuțional civil (executare
silită, document executoriu, participanți ai procedurii de executare etc.);
să distingă noţiunile și definițiile legale şi doctrinare ale dreptului execuțional civil;
să aplice legislaţiei Republicii Moldova, alte instrumente juridice europene şi
internaţionale;
să identifice problemele de ordin practic din domeniul de studiu (prin analiza jurisprudenței,
studii de caz etc.)
să determine soluţiile corecte pentru problemele de ordin practic aferente procedurii de
executare silită a actelor decizionale civile;
să compare experienţa doctrinară şi practică în vederea alegerii soluţiei interpretative
corecte a normei juridice
să interpreteze normele juridice aplicabile procedurii de executare;
să aplica principiile și tehnicile doctrinare de interpretare a normelor de drept la evaluarea
situațiilor simulate/incluse în spețe;
să aplice corect normele de drept în funcție de obiectul executării
să cunoască conținutul și elementele obligatorii ale documentului executoriu, ale actelor
emise în procedura de executare
să cunoască și să aplice modalitățile de comunicare a actelor în procedura de executare
să detecteze situațiile de limitare/suspendare/amânare a urmăriri
să formuleze /motiveze demersurile esențiale relevante pentru procedura de executare
să posede tehnici necesare de argumentare pentru formularea opiniei în fața instanței de
judecată

III.

PRINCIPALELE OBIECTIVE

La finele studiului disciplinei, audientul va fi capabil să:
- detecteze principiile procedurii de executare;
- identifice motivele intervenției anumitor incidente procedurale și soluțiile legale pentru
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acestea;
- distingă modalitățile specifice de executare în funcție de obiectul executării silite;
- ofere și aplice soluții practice pentru situații problematice aferente desfășurării activității
de executor judecătoresc.
- să formuleze /motiveze demersurile esențiale relevante pentru procedura de executare

IV.
Denumirea
disciplinei
Procedura de
executare

Formator
Bostan
Angela

ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Total ore
76

Ore curs
26

Ore
practice

Evaluarea
Test final
pentru
verificarea
cunoștințelor

50

Talmaci
Roman

V.
Nr.
d/o

TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Tematica

1. 1Noţiuni generale privind dreptul execuţional – civil.
. Principiile procedurii de executare
2. 2Documentele executorii
.
3. 3Termenele în procedura de executare.
.
4. 4Participanţii la procedura de executare.
.
5. 5Cheltuielile de executare
.
6. 6Intentarea procedurii de executare. Măsurile de asigurare a
. executării și măsurile de executare silită
7. 7Procedura de executare silită. Consecutivitatea urmăririi
.
bunurilor. Urmărirea mijloacelor bănești

Ore
curs
2

Ore
practice
4

2

4

2

2

2

2

2

4

2

4

2

2

8. Procedura de sechestrare şi vânzare a bunurilor

2

2

9. Incidentele procedurii de executare

2

6

10. Proceduri speciale de executare silită

2

4

11. Demersurile înaintate către instanța de judecată în cadrul
procedurii de executare

2

6

3

12. Încetarea procedurii de executare.
Întoarcerea executării silite.
13. Contestarea actelor executorului judecătoresc
TOTAL:

VI.

2

4

2

6

26

50

UNITĂȚI TEMATICE

Unități tematice

Strategii didactice
Resurse logistice

Tema 1. Noţiuni generale privind dreptul
execuţional – civil. Principiile procedurii de
executare
Ore curs
- Natura juridică a executării hotărârilor cu Curs prelegere,
caracter civil.
Seminar
- Obiectul, sarcina şi scopul executării.
- Izvoarele procedurii executării. Normele
juridice execuţionale. Acţiunea lor în timp,
spaţiu şi după subiect.
- Noţiunea şi importanţa principiilor procedurii
de executare a actelor adoptate de către
organele jurisdicţiei civile.
- Clasificarea principiilor procedurii de
executare
- Principiul legalităţii şi realizarea lui în
procesul de executare.
- Alte principii ale procedurii de executare
(disponibilitatea, umanismului, limba de
procedură, egalitatea, obligativitatea cerinţelor
executorului judecătoresc, egalitatea în
drepturi procedurale ale părţilor, oralitatea,
independenţa şi imparţialitatea executorului
judecătoresc în cadrul procedurii de executare
şi supunerea lor numai legii).

Sugestii pentru
lucrul individual

Lectura surselor
bibliografice

Analiza
legal

textului

Ore practice
Verificarea
cunoștințelor
privind
aspectele introductive discutate la curs.
Detectarea modalităților practice de
realizare a principiilor procedurii de
executare
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Tema 2. Documentele executorii
Ore curs
Noţiunea de document executoriu;
Clasificarea documentelor executorii
Cerinţele înaintate faţă de documentul
executării şi consecinţele nerespectării
lor
Noţiunea şi trăsăturile specifice ale
actului supus executării silite;
Cerinţele înaintate faţă de actele
executorii.

-

-

Curs prelegere,
Seminar,
Analiză și sinteză

Lectura surselor
bibliografice,
Studiu de caz

Ore practice
Aspecte practice privind conținutul și
elementele documentului executoriu

Tema 3. Termenele în procedura de executare.

-

Ore curs
Noţiunea termenelor în procedura
executare şi importanţa lor.
Clasificarea termenelor în procedura
executare;
Calcularea termenelor în procedura
executare;
Repunere în termen;
Prelungirea termenelor în procedura
executare;
Consecinţele nerespectării termenelor
cadrul procedurii de executare

Curs, prelegere,
de Seminar,
Studiu de caz
de Simulări

Lectura surselor
bibliografice

de

de
în

Ore practice
Soluționarea unor spețe
Întocmirea proiectelor de acte procesuale
relevante spetei
Tema 4. Participanţii la procedura de executare.
-

Ore de curs
Curs, prelegere,
Noţiunea şi clasificarea participanţilor la Seminar,
procedura de executare.
Studiu de caz
Părţile în procedura de executare.
Simulări
Capacitatea de folosinţă şi exerciţiu a părţilor
în procedura de executare.
Drepturile şi obligaţiile părţilor.
Instanţa de judecată ca subiect specific în
procedura de executare.

Modelarea
spețe

unor
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-

Persoanele care contribuie la executarea
hotărârilor (specialistul, expertul, interpretul,
organele de poliţie, etc.).

Ore practice
Delimitarea
atribuțiilor,
drepturilor
și
obligațiilor specifice fiecărui participant la
procedura de executare
Soluționare spețe
Tema 5. Cheltuielile de executare

-

Ore de curs
Noţiunea şi clasificarea
cheltuielilor de
executare;
Taxele pentru efectuarea actelor executorului
judecătoresc;
Cheltuielile legate de executare hotărârilor cu
caracter civil;
Repartizare cheltuielilor de executare.

Curs prelegere,
Seminar,
Studiu
de
caz.

Lectura surselor
bibliografice,

Modelare
și
rezolvare de spețe

Ore practice
Soluționarea spețelor
Verificarea cunoștințelor obținute la curs
Tema 6. Intentarea procedurii de executare. Măsurile de asigurare a executării și măsurile
de executare silită
Ore curs
- Temeiurile intentării procedurii de executare. Curs prelegere,
Lectura surselor
- Sarcinile şi completul de acţiuni întreprinse la Seminar,
bibliografice,
faza intentării procedurii de executare.
examinarea
Studiu de caz
- Acţiunile executorului judecătoresc la faza
practicii colegiului
intentării procedurii de executare.
disciplinar
- Temeiurile pentru refuzul de a primi
documentul executării. Consecinţele refuzului.
- Actele
preparatorii
ale
executorului
judecătoresc în caz de intentarea procedurii de
executare.
- Noţiuni generale privind măsurile de asigurare
a executării.
- Clasificarea măsurile de asigurare a executării
silite.
Ore practice
Soluționarea spețelor
Studii de caz
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Tema 7. Procedura de executare silită. Consecutivitatea urmăririi bunurilor. Urmărirea
mijloacelor bănești
Ore curs
Lectura surselor
- Etapele procedurii de executare silită.
bibliografice
- Măsurile de executare silită, procedura Curs prelegere,
Seminar
Întocmirea
aplicărilor.
proiectelor de acte
- Modalităţile de executare silită.
procedurale
- Locul, timpul efectuării executării silite.
- Procedura
urmăririi
bunurilor.
Consecutivitatea urmăririi bunurilor.
- Bunurile ce nu pot fi urmărite.
- Modul de satisfacere a creanţelor creditorilor.
Ore practice
Soluționarea spețelor
Studiul de caz
Tema 8. Procedura de sechestrare şi vânzare a bunurilor
Ore curs
Studiu de caz
- Procedura de sechestrare a bunurilor
- Realizarea bunurilor sechestrate.
- Licitaţia ca formă de realizare a bunurilor.
Ore practice
Soluționarea spețelor

Analiza
jurisprudenței CD
Analiza textelor
anunțurilor privind
organizarea
licitației

Simularea unei proceduri de licitație

Tema 9. Incidentele procedurii de executare
Ore curs
Curs, prelegere,
Lectura surselor
- Noţiunea şi felurile incidentelor de procedură.
Analiza
cadrul bibliografice
- Amânarea executării silite
normativ
- Suspendarea executării silite
- Schimbarea modului de executare.
- Cauţiunea.
- Explicarea actului supus executării.
Ore practice
Studiu de caz
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Tema 10. Proceduri speciale de executare silită
-

-

-

Ore de curs
Curs
Particularităţile executării hotărârilor în
pricinile de muncă.
Particularităţile executării hotărârilor de
încasarea pensiei de întreţinere.
Particularităţile executării hotărârilor privind
transmiterea copilului.
Particularităţile executării hotărârilor care
obligă pe debitor să preia anumite bunuri şi
când debitorul este obligat să îndeplinească
anumite acte nelegate. de predarea anumitor
bunuri sau a semnelor băneşti.
Particularităţile executării hotărârilor în
pricinile locative.

Lectura
surselor
bibliografice

Ore practice
Studiu de caz
Exercițiul practic
Învățarea ghidată

Tema 11. Demersurile înaintate către instanța
executare
Ore curs
Noțiunea și tipologia demersurilor
specifice procedurii de executare
Elemente de conținut ale de,mersurilor
Motivarea demersurilor
Procedura de examinare a demersurilor
specifice proceduri ide executare

de judecată în cadrul procedurii de
Curs prelegere,
Seminar

Lectura surselor
bibliografice

Exercițiu

Analiza surselor
publice
de
informații

Studiu de caz

Ore practice
Soluționarea spețelor
Simularea

Tema 12. Încetarea procedurii de executare. Întoarcerea executării silite.
Ore curs
Curs prelegere,
Lectura surselor
- Noţiuni generale privind încetarea procedurii Seminar
bibliografice
de executare.
- Temeiurile încetării procedurii de executare. Simulare
- Consecinţele încetării procedurii de executare.
- Corelaţia între încetarea procedurii de
executare, refuzul de a primi documentul
executoriu şi restituirea documentului
executoriu.
- Dispoziţii generale privind întoarcerea
executării silite.
- Condiţiile întoarcerii executării silite.
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-

-

Organele competente de a soluţiona
chestiunea privind întoarcerea executării
silite.
Procedura întoarcerii executării silite
Ore practice
Verificarea cunoștințelor obținute la curs
Simulare
Studiu de caz

Tema 13. Contestarea actelor executorului judecătoresc
Ore curs
Curs prelegere,
- Condiţiile pentru contestarea acţiunilor Seminar
executorului judecătoresc.
- Organele competente de a soluţiona Exercițiu
contestaţiile participanţilor la procedura de
Studiu de caz
executare.
- Procedura de examinare a cererilor depuse
împotriva acţiunilor (actelor) executorului
judecătoresc.
- Încheierea instanţei de judecată.
- Persoanele care pot contesta actele
executorului judecătoresc nefiind participant
la procedura de executare.
- Formele de apărare.
- Procedura de soluţionare a contestaţiei
depuse.
- Hotărârea instanţei de judecată.

Lectura surselor
bibliografice

Ore practice
Soluționarea spețelor
Studiul de caz

VII.

EVALUAREA DISCIPLINEI

Evaluarea se va efectua continuu și la final.
A. Evaluarea continuă se va realiza prin participarea audientului la discuții, lucru în
grup, lucrări de control, testări.
B. Evaluarea finală se va efectua la finele cursului prin soluționarea unui test.
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