
consultant în Secția executori judecătorești  

 

I. Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la realizarea sarcinilor Ministerului Justiţiei privind reglementarea, organizarea, coordonarea sau 

supravegherea activităţii executorilor judecătoreşti. 

 

II. Sarcinile de bază:  

1. Supravegherea modului de organizare a activităţii executorilor judecătoreşti;  

2. Înaintarea propunerilor de modificare şi completare a cadrului normativ în domeniul executării silite;   

3. Acordarea asistenţei metodologice în domeniu;   

4. Examinarea dispoziţiilor, demersurilor autorităţilor publice, persoanelor juridice, petiţiilor cetăţenilor, în 

domeniul său de competenţă; 

5. Analiza şi generalizarea informaţiei în urma verificării materialelor procedurilor de executare. 

 

III. Cerinţe specifice: 

Studii: superioare, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în drept. 

Experienţă profesională: preferabil experienţă în domeniu. 

Cunoştinţe:  

- cunoaşterea limbii de stat; 

- cunoaşterea legislaţiei în domeniu; 

- cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională (nivel B1); 

- cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Power Point, Internet. 

 

IV. Nivelul de salarizare: Salariul de funcţie se stabileşte conform Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind 

sistemul de salarizare a funcţionarilor publici şi Hotărîrii Guvernului nr. 331 din 28 mai 2012 privind salarizarea 

funcţionarilor publici (salariul de funcție conform treptei I de salarizare constituie 3400 lei). 

 

V. Bibliografia concursului: 

 Constituţia Republicii Moldova; 

 Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 

nr. 736 din 3 octombrie 2012; 

Acte normative în domeniul serviciului public: 

- Legea nr. 158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public; 

- Legea nr. 25-XVI din 22.02.2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public; 

- Legea nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale; 

- Legea nr. 90-XVI din 25.04.2008 cu privire la prevenirea şi combaterea corupţiei; 

- Legea nr. 190-XIII din 19.07.1994 cu privire la petiţionare; 

- Legea nr. 239-XVI din 13.11.2009 privind transparenţa în procesul decizional. 

 

      Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale: 

- Legea nr. 64-XII din 31.05.1990 cu privire la Guvern; 

- Legea nr. 98 din  04.05.2012 privind administraţia publică centrală de specialitate. 

 

Acte normative în domeniul de specialitate: 

- Legea nr.113 din 17.06.2010 privind executorii judecătorești; 

- Codul de executare al Republicii Moldova;  

- Codul de procedură civilă al Republicii Moldova;  

- Codul Civil al Republicii Moldova;  

- Codul Contravențional al Republicii Moldova; 

- Legea contenciosului administrativ nr.793-XIV din 10 februarie 2000;   

- Legea nr.87 din 21.04.2011 privind repararea de către stat a prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului la 

judecarea în termen rezonabil a cauzei sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a hotărîrii 

judecătorești; 

- Legea nr.982 din 11.05.2000 privind accesul la informație; 

- Regulamentul privind modul de determinare a mărimii taxelor pentru efectuarea actelor executorului 

judecătoresc și a spezelor procedurii de executare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.886 din 

23.09.2010; 



-  Regulamentul de activitate al Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești, aprobat prin Ordinul 

Ministerului Justiției nr.1194 din 20 februarie 2017; 

- Codul de etică al executorului judecătoresc; 

- Statutul Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești; 

- Regulamentul de activitate al camerelor teritoriale ale executorilor judecătorești. 

 

 


