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I.

PRELIMINARII

Cunoașterea principiilor de organizare și funcționare a profesiei de executor judecătoresc este
o necesitate iminentă pentru viitorii candidați la aceste funcții. Or, studierea mecanismelor de
organizare a profesiei oferă o înțelegere mai clară a esenței acesteia și a proceselor din interiorul
profesiei, cât și a celor externe, care influențează profesia.
Disciplina ”Organizarea profesiei de executor judecătoresc” oferă o primă și generală
imagine executorilor judecătorești stagiari asupra organizării și funcționării sistemului de executare
silită în Republica Moldova.
Această disciplină creează fundamentul necesar pentru aprofundarea studiilor ulterior, la
eventuala admitere în profesia de executor judecătoresc, oferind totodată studenților oportunități de
cunoaștere și asimilare a limbajului de specialitate, o plonjare lejeră și interesantă în aspecte
practice de funcționare a profesiei, dar și o înțelegere a corelațiilor inerente funcționării acesteia.
II.
•
•
•
•
•
•
•

COMPETENȚE

Prin studiul disciplinei, audientul va obține următoarele competențe:
să cunoască şi să înţeleagă noțiunile de bază referitoare la organizarea și funcționarea unei
profesii liberale;
să identifice specificul organizării și funcționării profesiei de executor judecătoresc în
comparație cu alte profesii liberale conexe justiției
să demonstreze corelațiile și raporturile existente între diversele organe profesionale;
să demonstreze corelațiile și raporturile existente între organul profesional al executorilor
judecătorești și Ministerul Justiției;
să soluționeze probleme practice cu privire la organizarea sistemului de executare silită;
să cunoască prevederile standardelor internaționale în materie de organizare a profesiei de
executor judecătoresc;
să cunoască mecanismele disciplinare aplicabile profesiei de executor judecătoresc.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE

–
–
–
–
–
–

La finele studiului disciplinei, audientul va fi capabil să:
detecteze principiile de funcționare i organizare a profesiei de executor judecătoresc;
identifice abaterile disciplinare care pot fi comise de către executorii judecătorești și să le
încadreze în prevederilor legislației naționale
distingă atribuțiile specifice fiecărui organ de conducere a UNEJ;
determine procedurile și criteriile de accedere în profesia de executor judecătoresc;
distingă atribuțiile Ministerului Justiției relevante organizării și funcționării profesiei de
executor judecătoresc
ofere și aplice soluții practice pentru situații problematice aferente desfășurării activității
de executor judecătoresc.
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IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Organizarea
profesiei de
executor
judecătoresc

Formator

Total ore

Ore curs

Ore
practice

Novicov
Oxana

64

24

40

Evaluarea
Test final
pentru
verificarea
cunoștințelor

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

Tematica

1. 1Incursiune în istoricul profesiei de executor judecătoresc
.
2. 2Generalități privind profesiile liberale conexe justiției. Principii
. de funcționare și organizare
3. 3Principiile de organizare a profesiei de executor judecătoresc.
. Procedura de accedere în profesia de executor judecătoresc
4. 4Drepturile și obligațiile executorului judecătoresc
.
5. 5Suspendarea și încetarea activității executorului judecătoresc
.
6. 6Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc
.
7. 7 Analiza jurisprudenței Colegiului disciplinar al executorilor
. judecătorești

Ore
curs
2

Ore
practice
4

2

2

2

2

2

4

2

4

2

4

2

6

8.

Organizarea activității biroului executorului judecătoresc

2

2

9.

Evidența documentelor executorii și a mijloacelor bănești

2

4

Interacțiunea executorului judecătoresc cu terții și participanții
la procedura de executare
11. Organele profesionale ale executorilor judecătorești

2

2

2

4

12. Interacțiunea executorilor judecătorești cu autoritățile publice și
organele de drept

2

2

24

40

10.

Total ore:
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VI. UNITĂȚI TEMATICE
Strategii didactice
Resurse logistice
Tema 1. Incursiune în istoricul profesiei de executor judecătoresc
Unități tematice

-

-

Ore curs
Apariția și instituționalizarea executării
silite ca modalitate de realizare a
dreptului;
Evoluția executării silite și a profesiei de
executor judecătoresc;
Ore practice
Verificarea
cunoștințelor
privind
aspectele introductive referitoare la
istoricul și evoluția profesiei de executor
judecătoresc.

Curs prelegere,
Seminar

Sugestii pentru
lucrul individual

Lectura surselor
bibliografice

Prezentarea reperelor istorice vizând
evoluția
profesiei
de
executor
judecătoresc în Republica Moldova și
Romania

Tema 2. Generalități privind profesiile liberale conexe justiției. Principii de funcționare și
organizare.
Ore curs
- Noțiunea și caracteristicile profesiilor
liberale
- Clasificarea și caracteristica profesiilor
liberale conexe justiției;
- Principiile de funcționare a profesiilor
Lectura
surselor
Curs prelegere,
liberale;
bibliografice,
Seminar,
Analiză și sinteză Efectuarea de studii
Ore practice
comparative
Aspecte comparative referitoare la
organizarea profesiilor liberale în
Republica Moldova.
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Tema 3. Principiile de organizare a profesiei de executor judecătoresc. Procedura de
accedere în profesia de executor judecătoresc
Ore curs
- Principiile de organizare a profesiei de
executor judecătoresc
- Profilul potențialului candidat la funcția
de executor judecătoresc
- Procedura de admitere în calitate de
executor judecătoresc stagiar și de
efectuare a stagiului practic
- Concursul de admitere în profesia de
executor judecătoresc
- Activitățile premergătoare demarării
activității de executor judecătoresc
Ore practice
Soluționarea unor spețe
Întocmirea proiectelor de rapoarte privind
derularea stagiului profesional

Curs, prelegere,
Seminar,
Studiu de caz
Simulări

Lectura surselor
bibliografice,

Tema 4. Drepturile și obligațiile executorului judecătoresc.
Ore practice
Drepturile executorului judecătoresc.
Curs prelegere,
Clasificarea acestora
Seminar,
- Obligațiile executorului judecătoresc,
Studiu
de
clasificare și corelații.
caz.
- Însemnele specifice profesiei de executor
judecătoresc.
Ore practice
Soluționarea spețelor
Verificarea cunoștințelor obținute la curs
Tema 5. Suspendarea și încetarea activității executorului judecătoresc.
-

-

-

Ore curs
Definirea noțiunilor-cheie
Modalitățile
și
motivele
de
suspendare/încetare
a
activității
executorului judecătoresc
Drepturile și obligațiile executorului
judecătoresc
aferente
suspendării/încetării activității
Ore practice
Soluționarea spețelor

Curs prelegere,
Seminar,
Studiu de caz

Lectura
surselor
bibliografice,
Modelare
și
rezolvare de
spețe

Lectura surselor
bibliografice,
examinarea
practicii colegiului
disciplinar
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Tema 6. Răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc

-

Ore curs
Cadrul normativ relevant răspunderii
disciplinare a executorului judecătoresc.
Noțiunea
și
tipologia
abaterilor
disciplinare
Sancțiunile
disciplinare
aplicabile
executorilor judecătorești
Procedura disciplinară
Ore practice
Soluționarea spețelor în care se poate
pune problema existenței abaterilor
disciplinare
Simularea procedurii disciplinare

Lectura
surselor
bibliografice
Curs prelegere,
Seminar

Întocmirea
proiectelor de note
informative pentru
CD

Tema 7. Analiza jurisprudenței Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești
Ore curs
- Identificarea unor spete din jurisprudența
CD relevante pentru
atragerea
răspunderii disciplinare a executorului
Studiu de caz
Analiza
judecătoresc.
jurisprudenței CD
- Analiza spețelor și a acelor mai frecvent
constatate abateri
Ore practice
Soluționarea spețelor în care se poate
pune problema existenței abaterilor
disciplinare
Simularea procedurii disciplinare
Tema 8. Organizarea activității biroului executorului judecătoresc
Ore curs
Curs, prelegere,
Lectura surselor
- Aspecte
organizatorice
privind
Analiza
cadrul bibliografice
funcționarea unui birou de executor
normativ
judecătoresc
- Organizarea spațiului de lucru și de
arhivare a dosarelor.
Ore practice
Studiu de caz
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Tema 9. Evidența documentelor și dosarelor de executare și a mijloacelor bănești
Reglementările relevante pentru ținerea
evidenței și arhivări procedurilor de
executare
- Evidența mijloacelor bănești și disciplina
financiară
- Utilizarea instrumentelor IT în evidența
mijloacelor bănești și a dosarelor de
executare
Ore practice
- Studiu de caz
- Exercițiul practic
- Învățarea ghidată

-

Curs
Lectura
surselor
bibliografice

Tema 10. Interacțiunea executorului judecătoresc cu terții și participanții la procedura
de executare
Ore curs
Curs prelegere,
Analiza surselor
Seminar
publice
de
- Identificarea cercului de persoane cu care
informații
interacționează executorul judecătoresc.
Exercițiu
- Determinarea drepturilor și obligațiilor
Lectura surselor
reciproce aferente acestei interacțiuni
Studiu
de
caz
bibliografice
- Identificarea principalelor probleme ce
apar în timpul interacțiunii
Sondaj de opinie
- Detectarea soluțiilor
Ore practice
Soluționarea spețelor în care se poate
pune problema unor dificultăți de
interacțiune
Simularea situațiilor conflictuale
Tema 11. Organele profesionale ale executorilor judecătorești
Ore curs
- Identificarea organelor de conducere ale
Curs prelegere,
executorilor judecătorești.
- Funcționarea și componența, unde este
Seminar
cazul, a acestor organe
- Determinarea
atribuțiilor
specifice
acestor organe
Ore practice
Verificarea cunoștințelor obținute la curs

Lectura
surselor
bibliografice
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Tema 12. Interacțiunea executorilor judecătorești
drept
Ore curs
- Identificarea
autorităților
publice/organelor de drept cu care
interacționează executorul judecătoresc.
- Determinarea drepturilor și obligațiilor
reciproce aferente acestei interacțiuni
- Identificarea principalelor probleme ce
apar în timpul interacțiunii
- Detectarea soluțiilor
Ore practice
Soluționarea spețelor în care se poate
pune problema unor dificultăți de
interacțiune

cu autoritățile publice și organele de
Curs prelegere,
Seminar

Lectura surselor
bibliografice

Exercițiu
Studiu de caz
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VII.

EVALUAREA DISCIPLINEI

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