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1. Abrevieri  
 

PAA Planul de Acțiuni Anual  
BERP Proiectul de Reformare a Executării din Balcani  
CEPEJ Comisia Europeană pentru Eficiența Justiției  
CILC Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională  
CM Comitetul Miniștrilor  
ConE Consiliul Europei  
LOAPE  Legea olandeză privind agenții privați de executare  
AE Agent de executare  
CE Comisia Europeană  
CoEDO Convenția Europeană privind Drepturile Omului  
CERM Codul de Executare al Republicii Moldova  
ECOSOC Consiliul Economic și Social al ONU  
CEDO  Curtea Europeană pentru Drepturile Omului  
PEV Politica Europeană de Vecinătate  
IEVP Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat  
UE  Uniunea Europeană  
DUE Delegația Uniunii Europene  
SM UE  State membru al Uniunii Europene  
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
PG Procuratura Generală  
DO Drepturile Omului  
MRU Managementul Resurselor Umane  
TIC Tehnologia Informației și Comunicațiilor  
INJ Institutul Național de Justiție  
IPA Instrument pentru asistență pre-aderare  
TI Tehnologii informaționale 
EC Expert cheie  
LEJ Legea RM privind executorii judecătorești  
MJ Ministerul Justiției  
ONG Organizație neguvernamentală 
CHO Comitetul Helsinki din Olanda  
ENC Expert non-cheie  
NORLAM Misiunea Norvegiană de Experți pentru Promovarea Supremației Legii în Moldova 
MBP Mecanismul Național de Prevenire  
O&M Organizare și Metodologie  
POCIT  Protocolul Opțional al Convenției împotriva Torturii  
OSCE Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa  
MCP Managementul Ciclului Proiectului  
DIP Departamentul Instituțiilor Penitenciare  
MFP Managementul Finanțelor Publice  
ROLISP Programul de Consolidare a Instituțiilor Statului de Drept  
SRSJ  Strategia Reformei Sectorului Justiției  
SPT Sub-Comitetul ONU pentru Prevenirea Torturii  
PAT Proiect de Asistență Tehnică  
ANI Analiza Necesităților de Instruire  
Regulamentul 
p/u stagiari 

Regulamentul privind condițiile de admitere în calitate de executor judecătoresc stagiar 
și condițiile de efectuare a stagiului  
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UIHJ Union Internationale des Huissiers de Justice et des Officiers Judiciaires 
ONU Organizația Națiunilor Unite  
UNEJ Uniunea Naţională a executorilor judecătorești 
PNUD Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare  
USAID Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională  

2. SUMARUL EXECUTIV ȘI RECOMANDĂRI  

Sarcina în cauză cade sub incidența Activității 1.10.1.2. Suport pentru îmbunătățirea procedurilor de 

management financiar în cadrul Proiectului ”Suport pentru sistemele de executare, probațiune și 

reabilitare în Moldova” finanțat de UE. Acest raport își propune drept scop să ofere claritate, îndrumare 

metodologică și cele mai bune practici europene în domeniul stabilirii taxelor pentru executare.  

După cinci ani de funcționare a sistemului nou-introdus de executare, actorii majori analizează 

posibilitatea revizuirii structurii, dimensiunii, implementării și justificării taxelor pentru executare. A 

fost contractată o revizuire independentă din partea unui expert internațional pentru a evalua 

problemele existente și propune soluții posibile. 

 

Baremul taxelor de executare trebuie să reflecte politica generală a guvernului întru îmbunătățirea 

condițiilor de piață și executării contractelor pentru a atrage investitorii străini și îmbunătăți climatul 

de afaceri. Acesta trebuie să promoveze un sistem eficient de executare, care să disciplineze datornicii și 

să prevină supra-îndatorarea. Acesta mai trebuie să ofere și o compensație rezonabilă pentru AE și să 

implice un nivel înalt de standarde profesionale și etice. Pentru a analiza și concluziona dacă nivelele 

taxelor fixate în baremul taxelor este înalt sau redus, este necesar de a realiza un exercițiu separat de 

analiză, care nu reprezintă scopul raportului dat. Este dificil de cuantificat costurile reclamantului 

pentru realizarea și finalizarea unui caz de executare, deoarece multe depind de complexitatea cazului 

și circumstanțele conexe. Obiectivul acestui raport ține de oferirea unui cadru bazat pe cele mai bune 

practici și îndrumări europene pentru îmbunătățirea și optimizarea acestuia. Analiza s-a limitat la 

compararea structurii taxelor cu principiile directoare și oferirea de îndrumări metodologice pentru 

fixarea tarifului de executare, ținând cont de mediul socio-economic din Moldova și experiența țărilor 

cu sisteme similare și indicatori de dezvoltare economică. 

Motivul pentru analiza îndrumărilor metodologice pentru stabilirea taxelor de executare este indus de 

necesitatea de a răspunde percepțiilor publice adverse, pe de o parte, și de a aborda distorsiunile 

raportate cu privire la aplicarea taxelor, pe de altă parte. Obiectivul propus este cel de a evita 

ambiguitatea în legătură cu alocarea taxelor și eliminarea lacunelor identificate, care permit supra-

taxarea. 

Definind problema se observă că sunt, cel puțin, două aspecte majore care trebuie abordate. Primul este 

percepția publicului – taxele de executare sunt percepute ca fiind prea mari și agenții de executare 

câștigând prea mult, însă pe de altă parte, nu există statistici fiabile și nici nu sunt colectate date 

convingătoare. Un alt aspect cheie ține de lipsa de supraveghere. Implementarea taxelor în procesul de 

executare n-a fost monitorizat în mod regulat și nici sancțiuni disciplinare n-au fost impuse.  

Drept urmare a revizuirii legislației de bază care ține de domeniul executării, expertul a concluzionat că 

majoritatea standardelor internaționale, doar cu unele mici excepții, sunt respectate și implementate în 

prevederile legale. Eficientizarea și perfecționarea acestora este necesară pentru a spori nivelul de 

transparență, claritate și uniformitate a baremului taxelor de executare. 
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Cele două documente îndrumătoare: CEPEJ (2009) 11 REV Îndrumările pentru o implementare mai 

bună a Recomandării Consiliului Europei privind executarea, (CEPEJ) Comisia Europeană privind 

Eficiența Justiției, 17 decembrie 2009 și Recomandarea 17/2003 Consiliului Europei, relevă principiile 

și standardele taxelor în domeniul executării. O constatare cheie se referă la faptul că legislația ce 

reglementează taxele vizate este distribuită în trei documente diferite – LEJ, Codul de Executare și 

Hotărârea Guvernului Nr. 886 din 23 septembrie 2010. Conform standardelor internaționale, baremul 

taxelor trebuie să fie clar, transparent și cât de inteligibil posibil. La moment, taxele nu sunt 

transparente, nu sunt ușor de găsit și înțeles, ceea ce nu corespunde standardelor și celor mai bune 

practici internaționale. Se recomandă ca împreună cu amendamentele care să fie făcute la LEJ și Codul 

de Executare, taxele să fie compilate într-un singur document de legislație secundară - la nivel de 

Hotărâre de Guvern și doar principiile de bază să rămână în lege. 

 

Vizitele la diverse birouri și discuțiile purtate cu profesioniștii au relevat că nu există o practică 

unificată în privința aplicării taxelor, observându-se și diferențe considerabile în modalitatea de 

calculare, precum și mărimea taxelor calculate. Pentru a standardiza aplicarea taxelor, expertul 

recomandă o nouă structură a taxelor și alocării acestora. Pentru a evita supra-taxarea prin acumularea 

de taxe mici, se recomandă introducerea unei sume forfetare – o sumă care va reprezenta media taxelor 

administrative curente. Aceasta urmează să fie în avans la începutul fiecărei etape din procesul de 

executare. În scopul alocării de taxe, procesul de executare urmează să fie divizat în patru etape: 

Etapa 1 – deschiderea cazului, taxarea unei sume forfetare inițiale (în intervalul 10-25 euro, în baza 
unui sondaj realizat în rândul AE și a mediei standard); 

Etapa 2 – al doilea avans: cercetarea situației cu privire la proprietate: registrul populației, numărul de 
înregistrare la naștere, adresa de domiciliu și viza de reședință, oficiu, date cu privire la ocupare, date cu 
privire la proprietatea asupra unui imobil, proprietatea asupra unui vehicul, conturi tranzacționale, 
proprietatea asupra unor acțiuni, drepturile de proprietate industrială, etc.  

Etapa 3: acțiuni procedurale – acțiuni forțate, precum sechestrarea, confiscarea, vânzarea publică; 

Etapa 4: evaluarea și închiderea dosarului – calculele finale ale taxelor și datoriei, distribuirea datoriei, 
arhivarea dosarului, etc. 

Matricea etapelor, pașilor, acțiunilor și taxelor este elaborată și completată. Taxele sunt colectate la 

următoarele etape de executare: 

1. taxa în avans – pentru fiecare din cele patru etape de executare  

2. taxa pentru acțiune - per acțiune reală, dacă nu este colectată drept parte din #1 de mai sus  

3. taxa pentru performanță - % din sumele colectate. 

Pentru oferirea unui cadru realistic privind taxele de executare în Moldova, au fost revizuite și luate în 

considerație date socio-economice recente. Conform Raportului Băncii Mondiale „Doing Business” 

2016, costurile pentru procesul de executare în Moldova - 12% sunt într-un cadru rezonabil. De 

exemplu, la executarea unei datorii în valoare de 200% din venitul per capita în statul vizat, procentul 

este următorul: 

18% în Kosovo în 2009, acum 1,4% 

12,4% în Serbia 

9,2 % în Albania 

9% Lituania 

8,2% în Bulgaria 

5,2 % în Olanda  
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Un alt factor relevat în raportul Băncii Mondiale sunt taxele reduse ce țin de instanța de judecată. 
Evoluțiile recente dintr-un șir de țări europene indică creșteri semnificative a taxelor instanțelor de 
judecată. Drept urmare a acestui fapt, nu se recomandă reducerea taxelor pentru executare, deoarece 
acest fapt ar distorsiona mecanismele de prevenire și convingere. Un alt efect direct este reducerea 
volumului cazurilor de executare, împreună cu ciclul natural și așteptările de schimbare a creșterii 
cazurilor de executare, de la tendința inițial în creștere spre o amplificare și apoi cădere. 

 

Lipsește o metodologie clară aplicată de legislator în elaborarea taxelor pentru executare. Oferirea 
pentru UNEJ și MJ a unui suport metodologic fiabil pentru taxe și colectarea datelor pentru orice calcule 
statistice vor ajuta la prezentarea unei justificări a taxelor de executare și statisticilor de încredere.  

Metodologia pentru baremul taxelor de executare trebuie să fie caracterizată prin principiul stabilității, 

conservatismului, clarității – evitarea ambiguității și ne-permiterea posibilităților de interpretare; 

recuperării costurilor și compensației rezonabile pentru AE. În scopul determinării profitului rezonabil, 

în Olanda s-a realizat un studiu, care a constatat că acest nivel ar fi de 7,69%, pe când pentru Bulgaria in 

profit rezonabil este considerat 10%. Trebuie să fie respectat principiul plății în avans a costului pentru 

executare, în caz contrar există pericolul falimentului AE. Cel mai potrivit ar fi de a corela achitarea taxei 

cu etapa respectivă din procesul de executare. Introducerea de limite pentru numărul scrisori sau 

pentru numărul acțiunilor repetate care pot fi taxate ar putea elimina practica prezentă de supra-taxare 

prin adăugarea de taxe mici. 

Orice metodologie pentru fixarea unui tarif și a unui nivel pentru taxe ar putea fi utilizată în mod greșit 

dacă nu este monitorizată și supraveghează în mod corespunzător. Un control regulat este necesar atât 

din partea MJ, cât și a UNEJ pentru a asigura implementarea echitabilă și etică a prevederilor legale. 

Trebuie să fie elaborat, cât de curând posibil, un sistem informațional de management pentru a fortifica 

managementul financiar al oficiilor, cât și supravegherea financiară. MJ n-a întreprins nici-o revizuire a 

modului de implementare a taxelor. Nici UNEJ n-a inițiat vreun sondaj sau revizuire a practicii de 

aplicare a tarifului, ne-elaborând nici îndrumări în acest scop. MJ și/sau UNEJ ar trebui să producă, cel 

puțin anual, o analiză a modalității în care este implementat baremul taxelor în practică și să propună 

indexarea acestora la inflație. Efectul de reducerea a costului de executare este atins în cel mai bun mod, 

dacă sunt căutate posibilități de eficientizare, și nu doar o simplă reducere a taxelor. 

Analizând un șir de practici internaționale și respectând îndrumările europene existente în domeniul 
executării, au fost constatate diverse nomenclaturi de taxe, care pot fi propuse pentru a fi studiate, 
discutate și posibil chiar adoptate în Republica Moldova. Situația curentă necesită a fi revizuită. Aceasta 
trebuie să fie unificată într-un singur document și simplificată prin combinarea taxelor în sume 
forfetare.  

Un proiect de metodologie este anexat la prezentul raport, specificând principiile și metodele exacte de 
calculare a taxelor respective. Metodologia împreună cu recomandările propuse pot servi drept un 
punct de start pentru discutarea procesului de elaborare a baremului taxelor pentru Republica 
Moldova. 

3. Context  
 

Prezentul raport este o contribuție a ENCS în cadrul Proiectului „Suport pentru sistemele de executare, 

probațiune și reabilitare în Moldova” finanțat de UE. 
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Un consorțiu compus din Centrul pentru Cooperare Juridică Internațională (CILC), Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), Reforma Penală Internațională (PRI), 

Comitetul Helsinki din Olanda (NHC) și Institutul de Reforme Penale (IRP) – numit în continuare 

‘Consorțiu’ implementează Proiectul de Asistență Tehnică UE Suport pentru sistemele de executare, 

probațiune și reabilitare în Moldova. 

Acest proiect face parte din suportul acordat de UE pentru sectorul justiției în Moldova, direcționat mai 

cu seamă spre realizarea unor reforme durabile și sporirea eficienței agențiilor sectorului judiciar. Este 

unul din cele trei proiecte paralele de asistență tehnică, cu accentul pe funcționarea instanțelor de 

judecată moldovenești, lanțul justiției penale și sancțiunile de executare (atât civile, cât și penale).  

Proiectul este menit să ajute la implementarea unor anumite părți din Strategia Reformei Sectorului 

Justiției și a Planului de Acțiuni 2011-2016 a Republicii Moldova (SRSJ), cu scopul general de reforma 

sistemele de executare, detenție, probațiune și reabilitare din Moldova, prin: 

 

- oferirea de suport pentru îmbunătățirea cadrului legal și regulamentelor care țin de activitatea 

executorilor judecătorești, ofițerilor de probațiune și lucrătorilor penitenciari; 

- reformarea cadrului legal pentru facilitarea activității ofițerilor de probațiune și pentru 

îmbunătățirea politicilor punitive și celor de reabilitare; 

- fortificarea capacităților executorilor judecătorești, ofițerilor de probațiune și lucrătorilor 

penitenciari întru realizarea activităților desemnate cu ajutorul metodologiilor moderne și 

eficiente. 

Beneficiarii direcți sunt instituțiile implicate în serviciile de executare, probațiune și reabilitare: 

Departamentul pentru Instituțiile Penitenciare și rețeaua de închisori, Oficiul Central de Probațiune și 

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești. 

 

Sarcina în cauză cade sub incidența Activității 1.10.1.2. Suport pentru îmbunătățirea procedurilor de 

management financiar în cadrul Proiectului ”Suport pentru sistemele de executare, probațiune și 

reabilitare în Moldova” finanțat de UE. Acest raport își propune drept scop să ofere claritate, îndrumare 

metodologică și cele mai bune practici europene în domeniul stabilirii taxelor pentru executare. După 

cinci ani de funcționare, sistemul nou introdus de executare, actorii majori analizează posibilitatea 

revizuirii structurii, dimensiunii, implementării și justificării taxelor de executare. 

 

4. Cadrul legal general cu privire la executarea hotărârilor judecătorești  
 

Noul sistem de executare a hotărârilor judecătorești realizat de liberi profesioniști a fost introdus în 

2010. Codul de Executare al RM și Legea privind executorii judecătorești reprezintă principala sursă a 

regulilor de executare în Moldova. Adițional, mai sunt și alte legi și regulamente care sunt relevante 

pentru domeniul dat. LEJ prevede statutul, sarcinile și responsabilitățile executorilor judecătorești, 

organizarea și autoadministrarea acestora, relațiile cu autoritățile publice, organizațiile publice sau 

private. Conform articolului 2 al LEJ, executorul judecătoresc va asigura executarea documentelor 

executorii în conformitate strictă cu dispozițiile Codului și altor acte normative.  
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Capitolul VIII al LEJ cheltuielile de executare. Art. 36 și 37 reglementează în mod clar procedura și 

principiile de alocare și colectare a respectivelor taxe. Acestea sunt în corespundere cu standardele 

internaționale. 

 

Prevederile art. 38 al LEJ descriu taxele agenților de executare. Acest articol stabilește principiul privind 

dreptul AE de a primi taxele de executare, principul achitării în avans din partea creditorului sau 

persoanei care solicit efectuarea acțiunilor, costul procedurii de executare și taxele pentru performanță. 

Art. 38 par. 5 prevede că mărimea taxelor este stabilită de Guvern. Din nou, acest fapt este în 

corespundere cu cele mai bune practici. Dar articolul continuă cu prevederi privind taxele agentului de 

executare pentru executarea documentelor pecuniare, specificând procentele și procedurile. Acest 

articol a fost modificat recent, însă efectele acestor modificări nu pot fi evaluate fără un studiu 

comparativ detaliat. 

 

Art. 39 din LEJ prevede onorariul AE care urmează să fie inclus și determinat în Codul de Executare. 

Astfel, acesta face referință la Codul de Executare, în Anexa căruia este prevăzută o listă cu taxele AE 

pentru documente executorii ne-pecuniare. Aceasta prevede și sume în unități convenționale, făcând o 

distincție pentru persoane fizice și juridice. 

 

În continuare, Hotărârea Guvernului Nr. 886 din 23 septembrie 2010 aprobă taxele pentru AE și 

reglementează că aceștia nu pot taxa mai mult decât cele prevăzute în sumele indicate în Regulament. 

Capitolul II stabilește taxele pentru efectuarea actelor, cât și structura acestora  

 

Capitolul III determină ce taxe și ce sume sunt aplicabile procedurii de executare, cât și taxele 

adiționale. Hotărârea Guvernului Nr. 270 din 15 martie 2006 cu privire la aprobarea mărimilor sumelor 

bănești achitate persoanelor fizice citate de către instanța judecătorească, organele de urmărire penală, 

de examinare a materialelor administrative și cele de executare a documentelor executorii” 

reglementează remunerarea specialiștilor, experților, martorilor, asistentelor medicale și altor 

persoane implicate în procesul de executare. 

 

Din perspectiva unui expert internațional, pare straniu că taxele care urmează să fie colectate în 

procesul de executare sunt dispersate în trei acte legislative diferite. Cele mai bune practici 

internaționale solicită ca taxele de executare să fie simple, transparente și previzibile. 

   

ENCS recomandă ca reglementările privind taxele care urmează să fie colectate în procedura de 

executare să fie eficientizate și să fie prevăzute într-un singur document legal. Practica uzuală prevede 

ca documentul dat să fie unul de nivelul legislației secundare. Este necesar de elaborat un Regulament 

privind taxele, care să fie aprobat de Guvern.  

 

Recomandare: Elaborați un singur regulament unificat drept legislație secundară pentru a încorpora 

toate taxele ce țin de executare. 
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Nu se recomandă ca taxele să fie reglementate la nivel de lege, deoarece va fi mai dificil de a le ajusta ori 

de câte ori va fi necesar de sporit aceste taxe. În Bulgaria, de exemplu, taxele sunt prevăzute printr-un 

tarif universal – TARIFUL taxelor și costurilor pentru Legea privind Agenții Privați de Executare, 

adoptată prin Decretul Consiliul de Miniștri № 92 din 19.04.2006, promulgat în Monitorul de Stat, ediția 

35 din 28 aprilie 2006 (Anexa 1 la prezentul raport). 

Oportunitatea prezentă și eforturile curente pentru modificarea LEJ ar putea fi utilizate pentru a 

reflecta această schimbare legală. Doar principiile de bază trebuie să rămână în lege. De exemplu, art. 38 

poate conține doar principii și o referință precum că taxele pentru procedura de executare urmează să 

fie reglementate într-un regulament separat aprobat de Guvern. 

În ceea ce privește proiectul de amendamente, așa precum sunt expuse la moment, art. 39 prevede că 

taxele executorilor judecătorești urmează să fie stabilite  în Codul de Executare. Se recomandă ca aceste 

taxe să fie și ele incluse în Regulamentul aprobat de Guvern privind taxele de executare.  

 

5. Mediul social și economic  
 

Moldova este pe larg cunoscută drept cea mai săracă țară din Europa. Situația se îmbunătățește în 
fiecare an, dar indicatorii economici mai sunt încă proști și viața oamenilor de rând din țară continuă să 
fie o luptă. Cu o populație de circa 4 mil. persoane, populație oficială de 3,62 mil. în 2013. și circa 1 mil. 
de cetățeni raportați drept muncind peste hotare, în special în Italia, Rusia și țările vecine, Moldova la 
moment duce lipsă de brațe de muncă calificate și se confruntă cu perspective limitate de dezvoltare. 

Rata sărăciei înregistrată în 2013 a fost de 12,7% în baza datelor oferite de Banca Mondială1, 
reducându-se în mod stabil în ultimii cinci ani. Datele pentru 2009 indică un procent de 26.3%, astfel se 
constată o îmbunătățire considerabilă în aspectul dat. 

 

PIB per capita este de 1190.7 USD (sau 970.31 euro) în 2014, clasificând țara pe locul 125 din 145 de 
țări incluse în sondajul Băncii Mondiale. În comparație cu media UE de 26 600 euro în 2014, conform 

datelor Eurostat2. Deși PIB este în special un indicator al nivelului activității economice, Consumul 
Individual Real (CIR) este un indicator alternativ mai potrivit pentru a descrie bunăstarea materială a 
gospodăriilor. Dacă CIR UE agregat este 100, atunci Moldova ar înregistra cel puțin cu 70% mai puțin 
decât media CIR UE. Este interesant de notat că țările cu venituri mai mici consumă mai mult în 
comparație cu nivelul PIB pe care-l produc, adică CIR al acestor țări este mai mare decât PIB per capita. 
Acest fapt este important de a fi relevat atunci când sunt revizuite costurile pentru executare, mai cu 
seamă ținând cont de faptul că venitul general peste hotare este adus înapoi sau consumat în Moldova. 

 

Un alt factor, probabil unul din cei mai relevanți, este indicele prețurilor. Nivelele comparative ale 
prețurilor măsoară diferențele nivelelor prețurilor generale în țări. Acestea depind de ratele de schimb 
valutar și reflectă fluctuațiile valutei locale față de USD sau euro. PIC curent pentru Moldova este de 

101,23 conform datelor din 10 noiembrie 2015, fiind un pic mai redus decât media pentru zona UE de 
118,17,  iar cele mai mici sunt înregistrate în Armenia – 97,6 și Ucraina – 98,7. 

                                                           
1http://www.worldbank.org/en/country/moldova. 
2http://ec.europa.eu/eurostat/statistics 

explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indice. 
3 http://ieconomics.com/consumer-price-index-cpi-lowest 
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics explained/index.php/GDP_per_capita,_consumption_per_capita_and_price_level_indice. 
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Rata curentă a șomajului este relativ redusă, conform celor raportate de Biroul Național de Statistică al 

Republicii Moldova. Rata șomajului în Moldova s-a redus până la 4,10% în al doilea trimestru 2015 de la 

8,50% în primul trimestru 2015. Din 2000 până-n 2015, media rata șomajului în Moldova a fost de 

6,54%; în comparație cu Bulgaria care înregistrează o rată de 10,2% și alte țări europene cu o rată mai 

mare a șomajului.  

Tabelul de mai jos ilustrează standardele de trai în Moldova: 

 

STAT SUMA DATA CLASAMENT 

Salariul mediu lunar disponibil > după impozitare  $244.09 2014 137 din 145 

Utilitățile de bază > deșeuri, apă, încălzire, electricitate pentru un apartament de 85 m2  $130.69 2014 64 din 146 

Prețul biletului la cinema > nivel internațional $5.50 2014 93 din 144 

Prețurile la îmbrăcăminte și încălțăminte > Blugi > 1 pereche de Levi 501s sau echivalentul $67.97 2014 82 din 143 

Prețurile la îmbrăcăminte și încălțăminte  > Încălțăminte  > o pereche de Nike $106.32 2014 41 din 143 

Puterea locală de cumpărare  21.93 2014 114 din 124 

Prețurile pe piață  > țigări  > pachet de Marlboro $1.47 2014 135 din 146 

Prețurile pe piață  > ouă > o duzină $1.33 2014 140 din 146 

Prețurile pe piață  > o pâine > proaspătă, albă  $0.32 2014 142 din 146 

Prețurile pe piață  > lapte > 1 litru $0.66 2014 143 din 146 

Prețurile pe piață  > apă > sticlă d 1,5 litru  $0.58 2014 122 din 146 

Preșurile la imobile  > chiria pe lună  > apartament cu 3 odăi > centrul orașului  $459.04 2014 133din 146 

Prețurile la imobile  > indicele chiriei  9.6 2014 132 din 144 

Prețurile în restaurant  > o mâncare la McDonalds  $5.07 2014 108 din 146 

Preșurile la transport  > o mașină nouă  > Volkswagen Golf 1.4 sau ceva similar $16,140.87 2014 129din 140 

SURSE: Numbeo.com. Cost of living.; Numbeo.com; http://www.numbeo.com/cost-of-living/; Numbeo.com. Cost of living.; cost of living 

 

Standardele de trai sau costul traiului trebuie să fie luate în considerație atunci când sunt duse discuții 

privind taxele de executare. Ținând cont de faptul că Moldova probabil deține cel mai redus cost de trai 

în Europa și recunoscând principiul de acces la justiție, trebuie făcute anumite ajustări atunci când sunt 

comparate taxele de executare cu taxe similare din alte țări. Salariu mediu lunar este de 488.6 MDL (sau 

228,16 euro la rata de schimb de 21,40 per euro), conform celor raportate în iulie 2015 și accesate pe 

http://www.tradingeconomics.com/ iar salariul lunar mediu național este de 2,950 lei, conform celor 

raportate de CNAS. Pentru comparație, salariul mediu lunar în Bulgaria, cea mai săracă țară din UE, este 

de 434 euro și media pentru Zona Euro este 1681 euro. Astfel, pentru a evita exemple de taxe 

disproporționale, în scopul raportului dat, autorul a selectat țări europene cu standarde de trai similare 

și introducea cu succes a sistemului privat de executare și structuri eficiente de taxare.    

http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Average-monthly-disposable-salary/After-tax
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Average-monthly-disposable-salary/After-tax
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Basic-utilities/Garbage%2C-water%2C-heating%2C-electricity-for-85-sqm-apartment
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Basic-utilities/Garbage%2C-water%2C-heating%2C-electricity-for-85-sqm-apartment
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Cinema-ticket-price/International-release
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Clothing-and-shoe-prices/Jeans/1-pair-of-Levi-501s-or-equivalent
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Clothing-and-shoe-prices/Jeans/1-pair-of-Levi-501s-or-equivalent
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Clothing-and-shoe-prices
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Clothing-and-shoe-prices/Shoes/Pair-of-Nikes
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Clothing-and-shoe-prices/Shoes/Pair-of-Nikes
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Local-purchasing-power
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Local-purchasing-power
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Prices-at-markets
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Cigarettes/Pack-of-Marlboro
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Cigarettes/Pack-of-Marlboro
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Prices-at-markets
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Egg/Dozen
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Egg/Dozen
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Prices-at-markets
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Loaf-of-bread/Fresh%2C-white
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Loaf-of-bread/Fresh%2C-white
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Prices-at-markets
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Milk/1-litre
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Milk/1-litre
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Prices-at-markets
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Water/1.5-litre-bottle
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Prices-at-markets/Water/1.5-litre-bottle
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Real-estate-prices
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Real-estate-prices/Rent-per-month
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Real-estate-prices/Rent-per-month/3-bedroom-apartment/City-centre
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Real-estate-prices/Rent-per-month/3-bedroom-apartment/City-centre
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Real-estate-prices
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Real-estate-prices/Rent-index
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Real-estate-prices/Rent-index
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Restaurant-prices
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Restaurant-prices/McDonalds-meal
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Restaurant-prices/McDonalds-meal
http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Moldova/Cost-of-living/Transport-prices
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Transport-prices/New-car/Volkswagen-Golf-1.4-or-similar
http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Cost-of-living/Transport-prices/New-car/Volkswagen-Golf-1.4-or-similar
http://www.numbeo.com/cost-of-living
http://www.numbeo.com/cost-of-living
http://www.numbeo.com/cost-of-living
http://www.numbeo.com/cost-of-living/prices_by_city.jsp?displayCurrency=USD
http://www.numbeo.com/cost-of-living
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Conform celui mai recent Raport ”Doing Business” 2016 al Băncii Mondiale4, dacă analizăm doar datele 
cu privire la executarea contractelor, Moldova s-a deplasat mai jos doar cu 1 punct, dând dovadă de 
următoarele rezultate: 

5.1. Doing Business 2016 – Executarea contractelor   
 

Executarea 

contractelor 

 

Timp (zile)  Costuri (drept 

% din datorie) 

Indicele 

calității 

actului de 

justiție (0-

18) 

Moldova 105 12 9 

 

Timpul este calculat conform numărului de zile necesare pentru a finaliza procedurile de executare; 
costul este calculat drept procent din datoria totală și criteriile pentru indicele calității actului de justiție 
includ structura și procedurile instanței de judecată, managementul cazului, nivelul de automatizare în 
instanța de judecată. 

 

Ușurința sau dificultatea executării contractelor comerciale este măsurată mai jos. Aceasta este 
determinată prin urmărirea evoluției unui litigiu de achitare, înregistrând timpul, costul și numărul de 
proceduri implicate din momentul inițierii de către reclamant a litigiului și până la achitarea reală. 

Indicator Moldova 

Europa & 

Asia 

Centrală 

OECD, venit 

mare  

Timp (zile) 

Timpul necesar pentru soluționarea unui litigiu, din momentul în care 
reclamantul intentează procesul în instanță până la achitarea reală. 
Durata dată include atât zilele în care sunt realizate acțiuni cât și 
perioada de așteptare între astfel de acțiuni. 

585.0 480.7 538.3 

Cost (% din reclamație) 

Costul în taxele instanței și taxele avocatului, când utilizarea 
avocaților este obligatorie sau uzuală, drept % din valoarea datoriei. 

28.6 26.2 21.1 

Indicele calității actului de justiție (0-18) 

Indicele calității actului de justiție măsoară dacă economia a adoptat o 
serie de practici bune în sistemul judecătoresc în 4 domenii: structura 
și procedurile instanței, managementul cazului, automatizarea 
instanței și soluționare alternativă a litigiilor. 

9.5 10.5 11.0 

 
Indicator 

                                                           
4http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/moldova#enforcing-contracts 
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Indicator Moldova 

Europa & 

Asia 

Centrală 

OECD, venit 

mare  

Timp (zile) 585 

Depunerea cererii și deservire  60.0 

Procesul și hotărârea  420.0 

Executarea hotărârii  105.0 

Cost (% din reclamație) 28.6 

Taxele avocatului  10.6 

Taxele instanței  6.0 

Taxele de executare  12.0 

Indicele calității actului de justiție (0-18) 9.5 

Structura și procedurile instanței (0-5) 2.0 

Managementul cazului (0-6) 3.5 

Automatizarea instanței (0-4) 2.0 

Soluționarea alternativă a litigiilor (0-3) 2.0 

 

În comparație cu taxele avocatului, cele pentru executare pot fi considerate drept foarte rezonabile. 
Taxele avocatului sunt de 10.6, pe când cele pentru executare - 12 (metodologia de calculare a acestor 
indicatori poate fi găsită pe site-ul web Doing Business). Diferența e foarte mică, mai cu seamă ținând 
cont de responsabilitatea mult mai mare și de riscul pe care-l asumă AE. 

 

Deși salariul juriștilor nu este reglementat, cel al judecătorilor este prevăzut într-o lege specială: Legea 
Nr. 328/ 2013 privind salarizarea judecătorilor, care stabilește salarii pentru judecători din instanțe de 
cel mai inferior nivel de trei ori mai mari decât salariul lunar național. Dacă salariul mediu național 
curent este de 2,950 MDL, atunci salariul unui judecător ar trebui să fie de 8850 MDL sau 413.55 euro. 
Dacă această sumă este luată ca referință pentru AE, atunci costurile lunare operaționale medii ar trebui 
să fie adăugate pentru a primi o sumă medie de 2777,55 euro drept venit mediu dorit al AE. Din păcate 
nu există informație și date disponibile pentru a putea calcula suma dată mai bine. 
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Comparând pe plan internațional, costul executării - 12% este și el în intervale rezonabile. De exemplu 
la executarea unei datorii în valoare de 200% din venitul per capita în statul vizat, procentul este 
următorul: 

18% în Kosovo în 2009, acum 1,4% 

12,4% în Serbia 

9,2 % în Albania 

9% Lituania 

8,2% în Bulgaria 

5,2 % în Olanda  

 

Mai merită de menționat că taxele instanței sunt relativ reduse – doar 6. Experiența recentă într-un șir 
de țări înregistrează o tendință în creștere pentru taxele instanței în încercarea de a reduce restanțele și 
de a încuraja utilizarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor. Cel mai probabil va fi o evoluție 
scontată și în Moldova în următorii ani. Prin urmare, nu se recomandă reducerea taxelor pentru 
executare, deoarece acest fapt va distorsiona mecanismele de prevenire și convingere. Un alt efect 
direct al sporirii taxelor instanței de judecată este reducerea volumului cazurilor de executare. 

 

Înainte de a analiza o posibilă reducere a taxelor de executare, legislatorul moldovean ar trebui să 
constate care este ciclul real de viață al sistemului și care sunt serviciile prestate. De la bun începutul 
reformei sistemului de executare a hotărârilor, cerințele cel mai probabil au fost prea mari. Ținând cont 
de faptul că sistemul anterior era ineficient, reclamanții probabil nu prea utilizau sistemul și amânau 
deschiderea cazurilor de executare, așteptând noul sistem privat. În primii cinci ani de funcționare a 
acestuia s-a înregistrat o creștere constantă, care totuși curând s-a încetinit după lansarea inițială a 
sistemului. Era previzibil și faptul că rezultatele crizelor financiare vor avea și ele un impact asupra 
ratei cazurilor de executare și posibilitatea colectării cu succes a taxelor. 

 

Este o tendință firească, care a fost observată într-un șir de țări, precum Olanda, Macedonia, Bulgaria, 
Albania, Serbia și Muntenegru pentru a răspunde crizei globale prin exercitarea de presiuni asupra 
sistemului de executare întru reducerea taxelor. În unele din țările date, costul pentru executare s-a 
redus, însă acest fapt n-a soluționat problema împrumuturilor neperformante cu care se confruntă 
băncile. 

 

6. Status Quo al baremului taxelor în Republica Moldova  
 

Scopul oricărui tarif sau barem de taxe este cel de a reglementa prestarea de servicii într-un mod 

unificat, transparent și previzibil. Baremul taxelor de executare trebuie să protejeze debitorul de a nu 

forțat să achite taxele decise într-un acord în care interesele debitorului nu sunt reprezentate, ținând 

cont de faptul că costul executării trebuie să fie finanțat în avans de creditor, dar într-un final suportat 

de debitor. 

 

Fixarea unui barem perfect de taxe precise nu este o sarcină ușoară. Din cauza naturii procesului de 

executare, mereu va exista o parte care va considera că costurile de executare sunt prea mari, o parte 

care va crede că acestea nu sunt îndeajuns și nu sunt satisfăcătoare, un agent care va simți că eforturile 

și contribuțiile sale nu sunt apreciate la justa valoare, și o societate care va percepe că agenții de 

executare câștigă prea mulți bani. 
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Din aceste considerente, obiectivul care stă la baza formulării unui tarif corect ar trebui să-și propună 

drept scop să găsească un echilibru potrivit între toate părțile implicate în proces, ținând cont și de 

mediul socio-economic în care va funcționa sistemul vizat. 

 

Recomandare: Căutați echilibrul potrivit între interesele tuturor părților procesului de executare, 

ținând cont de mediul socio-economic. 

  

Când sunt analizate taxele, nu e cazul ca percepțiile publice să fie în centrul atenției. Fără îndoială că 

percepțiile societății reprezintă un factor important, totuși când se încearcă să se stabilească justificarea 

economică și juridică a nivelelor taxelor, acesta trebuie să fie luat în considerare drept unul din factori. 

De fapt, percepția publică este un aspect al unui tip diferit de analiză și este abordată de alte 

considerațiuni și acțiuni strategice. 

 

Recomandare: Analizând taxele, implicați percepția publică drept unul din factori, dar trebuie să 

comparați taxele cu servicii similare și să vă bizuiți pe constatările bazate pe date reale. 

 

Ținând cont de faptul că taxele curente pentru executare se regăsesc în trei surse diferite, ar putea fi util 

de colectat toate taxele într-o singură sursă și în baza prevederilor legale de elaborat o simplă "listă de 

prețuri" sau un tarif pentru serviciile de executare. 

 

Recomandare: Colectați taxele drept o simplă "listă de prețuri" sau un tarif pentru serviciile de 

executare. 

 

La moment, taxele nu sunt transparente, nu sunt ușor de găsit și înțeles, ceea ce nu corespunde 

recomandărilor internaționale. 

 

Se pare că sunt numeroase plângeri din partea cetățenilor privind supra-taxarea. Acest fapt indică 

asupra existenței unor lacune în sistem, fiind revizuit în secțiunea de analiză. Dacă taxele sunt prea mici, 

există și pericolul de incompetență. Dacă taxele sunt prea mari, accesul la justiție este în pericol, și dacă 

există lacune, acestea trebuie să fie eliminate.  

 

6.1. Dificultăți pentru executarea datoriei de stat  

 
Executarea hotărârilor împotriva sau în favoarea statului și instituțiilor de stat pare să fie o problemă 
persistentă pentru Republica Moldova și una destul de specifică. Statul refuză să achite taxele în avans și 
AE nu dispun de un mecanism eficient în obligarea acestuia și colectarea taxelor. AE au întreprins 
câteva încercări de a soluționa problema, inclusiv la nivel instituțional, dar totul a rezultat în relații 
deteriorate și impunerea unor poveri adiționale de control pentru AE, decât într-o adevărată 
soluționare.  
 
Problema dată nu poate fi considerată drept o ineficiență a sistemului de executare, deoarece există 
obligații clare, de rând cu jurisprudența CEDO. CEDO în repetate rânduri s-a pronunțat asupra faptului 
că statul este ca orice alt debitor și este obligat să respecte prevederile corespunzătoare. 
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Ținând cont de hotărârile existente ale curții și în baza rapoartelor suplementare orale din partea 
practicienilor, Expertul nu dispune de o altă alternativă decât să tragă concluzia precum că executarea 
hotărârilor de judecată împotriva statului este sortită eșecului din cauza opunerii statului de a efectua 
plățile vizate, drept o rămășiță a obiceiurilor din trecut. 
 
Explicația să totul este, pur și simplu, din cauza lipsei de prevederi bugetare din partea statului, de ex. 
nu există o linie bugetară care să permită astfel de plăți din bugetul de stat, pare a fi cam 
neconvingătoare, ținând cont de faptul că timp de cinci ani consecutivi, bugetul de stat tot n-a prevăzut 
alocații pentru aceste cheltuieli.  
 
Există un șir de mecanisme pentru a soluționa problema cu astfel de plăți și totul ține doar de voința 

politică pentru a începe conformarea cu obligațiile în domeniul dat. În Bulgaria, de exemplu, sunt așa-

numitele cazuri subvenționate. Cu excepția taxelor subvenționate, toate celelalte plăți sunt achitate în 

avans (secțiunea IV, 29). Taxele subvenționate sunt taxe în avans pentru a prelua bani de suport, pentru 

prezentarea unui copil sau pentru o creanță în relații de muncă. Aceste taxe sunt achitate din bugetul 

instanței respective de district prin intermediul unei cereri în scris. AE pregătește un cont lunar de taxe 

subvenționate datorate și-l trimite către Curtea de Plăți. Crearea unui cont cu statul pentru AE, unde pot 

fi reconciliat soldul debitor cu cel creditor la o anumită perioadă de timp este o altă posibilitate, care 

funcționează similar conturilor TVA.  

  
Acționând în modul dat, statul obstrucționează executarea hotărârii, astfel și legea. O astfel de conduită 
este de nejustificat și duce la stabilirea unui standard dublu – dacă ține de propriile sale afaceri, statul 
plasează principiul statului de drept la urmă: adică obligația de a plăti ceea ce s-a ordonat sau de a se 
supune condițiilor care au fost impuse prin hotărâri obligatorii și legale de instanțele independente nu 
se respectă, însă în același timp, statul cere și pedepsește dacă obligațiile față de stat, cum ar fi cele 
fiscale, nu sunt realizate. 
 
Pe de altă parte, AE raportează că aproximativ 80% din toate cazurile sunt cazuri administrative și se 
referă la stat drept creditor sau debitor. Ordinea dată de idei constituie o problemă serioasă și necesită 
a fi rezolvată cu eforturi comune din partea reprezentanților statului și UNEJ. Mai mult ca atât, 
Republica Moldova și-a asumat angajamentul de a se conforma standardelor europene juridice și 
declară că respectă supremația legii. 
 

În discuțiile purtate cu conducerea UNEJ, s-a menționat că doar circa 50% (maximum) din cazurile 
administrative sunt cu succes, ceea ce înseamnă că AE suportă o pierdere de 50% pentru taxele în avans 
în aceste cazuri. Estimarea brută a cazurilor administrative nesoluționate este de 12,689 mil. lei. 

 

7. Standardele europene în stabilirea tarifelor pentru procedurile de executare  

 

7.1. Conformarea cu art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului  

 

Articolul 6 al Convenției Europene a Drepturilor Omului promulgă dreptul la un proces echitabil. 

Jurisprudența CEDO a confirmat într-un șir de cazuri că executarea reprezintă o parte din procesul 

echitabil și este un drept fundamental. Fiind o parte integră a procesului de executare, baremul taxelor 

de asemenea se supune conceptului general de echitate, accesibilitate și transparență.  
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Deoarece EA este reprezentantul autorității delegate de stat, ține de responsabilitatea statutului de a 

determina taxele care trebuie să fie achitate în procesul de executare. În același timp, este 

responsabilitatea statului de a monitoriza aplicarea corectă a acestor taxe și de a garanta echilibrul în 

drepturile tuturor părților implicate în executare. 

 

7.2. Principiile directoare  

 

Principiile directoare la determinarea structurii baremului taxelor pentru procedurile de executare sunt 

stabilite în două documente de bază: CEPEJ (2009) 11 REV Îndrumări pentru o implementare ai bună a 

Recomandării existente a Consiliului Europei privind executarea”,  (CEPEJ) Comisia Europeană privind 

eficiența justiției European, 17 decembrie 2009 și Rec 17/2003 Recomandarea Consiliului Europei 

(2003) 17 a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind executarea (adoptată de Comitetul 

Miniștrilor la 9 septembrie 2003 la ședința 851 a vice-miniștrilor). 

Principiile directoare relevante ce derivă din Rec 17/2003 pot fi rezumate după cum urmează: 

 

Pentru ca procedurile de executare să fie cât de efective și eficiente posibil, trebuie să existe un proces 

de executare: 

1. care să dispună de un cadru legal clar, delimitând drepturile, obligațiile și responsabilitățile 

părților și terților  

2. care să fie eficient, previzibil și proporțional reclamației  

3. care este stabilit drept un mecanism pentru a preveni abuzul procesului de executare  

4. care să formeze un echilibru adecvat între interesele reclamantului și cele ale pârâtului, precum 

și interesele terților, după necesitate  

5. pentru care legislația este îndeajuns de detaliată pentru a oferi certitudine legală și transparență 

procesului. 

 

Procesul de executare trebuie să fie caracterizat prin rapiditate, eficacitate și cost rezonabil al 

procedurilor. Mai mult ca atât, baremul taxelor nu trebuie să se bazeze în mod exclusiv pe cost-eficiența 

procesului de executare. 

 

În privința taxelor, Rec 17/2003 prevede următoarele:  

 

III. 3. Taxele de executare trebuie să fie rezonabile, prevăzute de lege și aduse la cunoștința 

părților în prealabil. 

III. 4. Încercările de a realiza procesul de executare trebuie să fie proporționale reclamației, 

mijloacelor anticipare care urmează să fie recuperate, cât și intereselor pârâtului. 

III. 5. Costurile necesare ale executării în general trebuie să fie suportate de pârât, fără a ține 

cont de posibilitatea ca costurile să fie suportate de alte părți, dacă acestea abuzează de proces. 

 

Dezvoltând în continuare principiul de mai sus, CEPEJ (2009) 11 REV, Îndrumarea 40 prevede: 
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40. Astfel încât agenții de executare să poată produce o estimare a costurilor și să asigure ca 

orice măsuri întreprinse să fie proporționale acestor costuri, statele membre trebuie să le 

permită acces rapid și de dorit direct la informații privind bunurile pârâtului.  

 

De asemenea, CEPEJ (2009) 11 REV, Îndrumarea 47 prevede că părțile trebuie să fie protejate pentru a 

asigura ca acestea vor achita doar costurile determinate de lege. 

 

Cu privire la claritatea și previzibilitatea taxelor de executare, CEPEJ (2009) 11 REV, Îndrumările 52 - 55 

prevăd următoarele: 

 

52. Taxele de executare trebuie să fie publice. Statele membre sunt încurajate să solicite ca 

orice document procedural să indice în mod clar volumul acțiunii și să prevadă sancțiuni în 

cazul non-conformării (adică nulitatea documentelor care nu se conformează cerinței, etc.). 

 

53. În cazul în care situația financiară de pârâtului este cunoscută agentului de executare și 

acesta recomandă un anumit proces de executare, agentul de executare trebuie să informeze 

reclamantul despre tipul acțiunii prevăzute și costurile probabile care vor rezulta la 

începutul procedurii și la fiecare etapă din procedură. 

 

54. Claritatea taxelor este un factor în transparența costurilor de executare. Pentru a fi cât 

de inteligibilă posibil, taxa pentru o acțiune trebuie să depindă de un număr limitat de 

factori. Taxa trebuie să fie fixată în regulament cât de simplu, clar și concis posibil. 

 

55. La fixarea tarifelor taxei de executare, statele membre trebuie să facă schimb de 

experiențe și să țină cont de necesitatea de a lua în considerație anumiți factori, cum ar fi 

suma datoriei, orice urgență specifică și dificultățile cu care s-ar putea confrunta agentul de 

executare. 

 

Următoarele articole din CEPEJ (2009) 11 REV Îndrumări se referă la relevanța întreprinderii și 

respectiv taxării acțiunilor: 

 

56. Costul final al executării trebuie să fie proporțional remediilor utilizate. Statele trebuie 

să depună eforturi pentru a oferi o procedură de executare efectivă pentru toate nivelele de 

datorii, fie ele mari sau mici. 

 

57. Ține de responsabilitatea agentului de executare de a întreprinde toți pașii rezonabili și 

necesari în procesul de executare și de a decide care acțiune de executare este cea mai 

potrivită. În cazul în care se consideră că costurile impuse sunt irelevante sau greșite, atunci 

aceste costuri trebuie să fie suportate de agentul de executare. 

 

58. Statele membre care oferă asistență juridică trebuie să verifice relevanța costurilor 

suportate, astfel încât comunitatea să nu fi supusă unor costuri nejustificate. 
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59. În cazul în care agentul de executare deține obligația de a oferi sfaturi corespunzătoare, 

acesta urmează să explice clar reclamanților situația lor și relevanța acțiunii pe care le-o 

sugerează. 

 

Articolele citate prevăd în mod clar responsabilitatea AE de a decide asupra acțiunii potrivite, 

respectând principiul proporționalității și de a conduce procesul de executare. În același timp, 

îndrumările date plasează responsabilitatea pentru verificarea echității și aplicării corecte a taxelor 

în mâinile statului, care deține obligații de monitorizare. 

 

Obligațiile de monitorizare se referă la alocarea costurilor de executare, fiind reflectate în CEPEJ 

(2009) 11 REV, Îndrumările 60 - 61 

 

60. Taxele de executare trebuie să fie suportate de pârât, dacă acesta este solvabil, împreună 

cu posibilitatea unei taxe de performanță care să fie suportată de reclamant. Dacă pârâtul 

este insolvabil, taxele de executare urmează să fie achitate de reclamant. 

 

61. În cazul în care executarea este percepută drept greșită sau ilegală, răspunderea pentru 

costuri urmează să fie atribuită persoanelor sau organelor responsabile de actul greșit sau 

ilegal. 

 

Un barem bun de taxe include referințe la răspunderea agentului de executare. În cadrul răspunderii 

vizate, unul din cele mai intensive instrumente corective menite să prevină sau să remedieze greșelile în 

procesul de executare este răspunderea agenților de executare pentru daune. Trebuie să se facă 

referințe și la răspunderea disciplinară a AE, cât și la standarde profesionale și etice. 

 

7.3. Cadrul promovat de UIHJ  

 

Uniunea Internațională a Executorilor Judecătorești, UIHJ, din care face parte și UNEJ în calitate de 

membru, promovează reguli comune pentru executorii judecătorești, sistematizate într-un Cod Global 

de Executare elaborat în mai 2015. Printre acestea, reglementarea taxelor este una din cele mai 

complexe reguli, din cauza caracterului său sensibil și al diferenței semnificative între nivelul economic 

al dezvoltării diferitor state membre.  

 

Art. 5 al Codului Global de Executare prevede că statele trebuie să asigure ca aceste costuri de executare 

să fie fixe, previzibile, transparente și rezonabile.  

 

Prin urmare, la moment UIHJ promovează un cadru pentru reglementarea taxelor fără careva cifre. Un 

astfel de cadru va fi un standard care să fie implementat în toate regulamentele cu privire la taxe din 

toată lumea. 

 

Taxele sunt reglementate și prevăzute de lege, însă în multe țări există și un spațiu deschis pentru 

negocieri privind “extra taxele” sau “mai puține taxe”.  
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Posibilitatea negocierii trebuie să fie deschisă prin lege și UIHJ consideră că orice limită trebuie să fie 

introdusă cu privire la astfel de negocieri dacă și doar dacă o astfel de negociere este realizată în scris 

înainte de realizarea responsabilităților executorului judecătoresc sau recuperării datoriei. UIHJ 

consideră că negocierea trebuie să fie deschisă doar “clientului” – creditorului, deoarece debitorul nu 

poate fi considerat drept “client” pentru scopul dat și negocierea cu debitorul trebuie să fie strict 

interzisă. În caz contrar, executorul judecătoresc își riscă neutralitatea și apare pericolul de dumping al 

prețurilor fixate. 

 
În baza standardelor europene, reflectate în mod clar în două documente cheie care prevăd principiile și 

procedurile de executare, Recomandarea și Îndrumările CEPEJ, este clar faptul că baremul taxelor nu 

trebuie să se bazeze în mod exclusiv pe cost-eficacitatea procesului de executare. Trebuie să fie 

întrunite anumite cerințe pentru a stabili un sistem de taxe în conformitate cu standardele europene: 

justiția (executarea) trebuie să fie o opțiune accesibilă părților.  

 

8. Metodologia pentru elaborarea baremului de taxe  
 

Nu există o metodologie clară care a fost aplicată de legislator la elaborarea taxelor de executare. 
Oferirea UNEJ și MJ a unui cadru metodologic fiabil pentru a susține taxele și colectarea datelor pentru 
calcule statistice va ajuta la contribuirea cu justificări pentru taxele de executare și statistici de 
încredere.  

Expertul a încercat să constate dacă a fost realizată vreo analiză a impactului de reglementare înainte de 
introducerea noului sistem, pentru a începe revizuirea în baza argumentării inițiale, însă n-a reușit să 
găsească informația dată. Expertul n-a obținut nici nota explicativă prezentată Parlamentului împreună 
cu propunerile legislative. Reprezentanții MJ și UNEJ au menționat că dânșii au analizat modelul din 
România, cât și cel din Lituania, au ajustat taxele la situația economică din Moldova și au ajuns la nivelul 
curent al taxelor. Taxele n-au fost ajustate la rata inflației în ultimii cinci ani, iar revizuirea din 2013 a 
dus la introducerea unor anumite plafoane. 

Înainte de a sugera anumite amendamente la tarif, expertul subliniază faptul că orice metodologie 

pentru fixarea unui tarif și nivelului tarifelor poate fi utilizat greșit, dacă nu este monitorizată și 

supravegheată în modul corespunzător. Un control regulat este necesar atât din partea MJ cât și a UNEJ 

pentru a asigura implementarea etică și echitabilă a prevederilor legale.  

Sunt beneficii evidente care reies din introducerea sistemului de executare privată și sondajul realizat o 

lună în urmă, când Uniunea celebra a 5-a aniversarea, a relevat comentarii pozitive din partea tuturor 

actorilor. În același timp, s-a realizat o schimbare dramatică în modelul financiar, care ar putea să nu fie 

reflectat pe deplin în toată legislația, fiind lăsată la latitudinea mentalității persoanelor. 

Motivele pentru a analiza îndrumările metodologice pentru taxele de executare sunt induse, pe de o 

parte, de necesitatea de a răspunde percepțiilor publice, iar pe de altă parte, de necesitatea de a aborda 

distorsiunile raportate ale tarifului. Obiectivul este cel de a evita orice ambiguitate în legătură cu 

alocarea taxelor și de a elimina lacunele identificate, care permit supra-taxarea. 
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8.1. Principiile metodologiei  

 

Metodologia pentru baremul taxelor trebuie să fie caracterizată de următoarele principii: 

 stabilitate și conservatism – nu prea multe schimbări, nu prea des; 

 claritate – evitarea ambiguității și ne-permiterea interpretărilor; 

 recuperarea costurilor ș compensarea rezonabilă a AE – taxarea doar în limita costurilor reale, 

plus un bonus echitabil pentru AE.  

Principiul recuperării costului este cel mai răspândit principiu în determinarea taxelor administrative. 
Scopul acestor taxe nu rezidă în generarea unui venit pentru AE, dar să acopere cheltuielile acestuia 
pentru prestarea serviciilor. Metoda dată de alocare a taxelor în baza principiului de recuperare a 
costului permite taxe mai reduse. În același timp, este perceput ca una echitabilă, deoarece nu vine cu o 
supra-povară pe umerii plătitorului. 

Un alt principiu utilizat pe larg în administrația guvernelor este principiul "fără subvenții încrucișate". 
Totuși, acest principiu nu este aplicabil în cazul liberilor profesioniști. AE este o persoană privată, care 
deși nu este exact un întreprinzător, totuși deține dreptul și responsabilitatea de a-și organiza oficiul 
într-un mod eficient și deoarece nu-i nici-o garanție nici privind numărul de cazuri care ăi vor fi 
desemnate și nici succesul acestora, AE își asumă riscul financiar și subvenționarea încrucișată între 
cazuri este inevitabilă.  

Atunci când se adoptă o metodologie pentru elaborarea unei structuri de taxe pentru servicii publice, 
executarea fiind o funcție publică delegată, pe lângă factorul de taxe bazate pe recuperarea costurilor, 
mereu mai există și un factor adițional care trebuie să fie luat în considerație și anume realizarea unei 
anumite politici semnificative din punct de vedere public. Executarea hotărârilor judecătorești este una 
din aceste politici. A fost adoptată la un anumit moment din dezvoltarea societății sub egida unei 
anumite decizii politice și drept răspuns la anumite cerințe business. Reformarea executării hotărârilor 
judecătorești își propune drept scop să îmbunătățească eficiența procesului de executare, să facă mai 
atractiv mediul de afaceri pentru investitorii străini și să accelereze prosperitatea economică a țării. În 
paralel mai are și obiectivul de a schimba conduita cetățenilor și de a introduce o nouă cultură de 
onorare a obligațiilor și un comportament financiar responsabil. Toate aceste obiective ale politicii 
permit o abordare diferită în fixarea taxelor de executare, ceea ce este completamente justificat. 

8.2. Taxe unificate pentru toți profesioniștii în domeniul juridic  

 

Conform proiectului documentului pentru stabilirea taxelor unificate pentru toți profesioniștii din 

domeniul juridic, elaborat de Guvernul RM, principiile de bază promulgate sunt următoarele: 

- proporționalitate între interesele publice și private – stabilirea prețurilor va ține cont de 

interesul public, inclusiv și efectul taxelor asupra grupurilor cu venit mai mic, cu mecanisme 

care să asigure acoperirea costurilor și marjelor de profit; 

- cheltuielile pentru serviciile oferite de reprezentanții profesiilor ce țin de sistemul justiției; 
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- liberalizarea costurilor de interes pentru serviciile private prestate de reprezentanții 

profesiilor ce țin de sistemul justiției – costul care nu rezultă dintr-o normă prescriptivă 

generală prevăzută de lege (publicul) va stabili baza contractuală cu posibilitatea ca 

asociațiile profesionale ale profesiilor ce țin de sistemul justiției, constituite legal, să 

stabilească în cooperare cu Ministerul Justiției tarife medii pentru servii care pot servi drept 

referințe; 

- acces la servicii în mod rezonabil și echitabil, asigurând acces pentru toți la serviciile oferite 

de reprezentanții profesiilor ce țin de sistemul justiției, inclusiv, dacă e necesar, cu suportul 

statului (asistenței garantate de stat); 

- stabilitate financiară și recuperarea costurilor suportate – asigurarea continuității, 

dezvoltării și funcționării efective a profesiilor ce țin de sistemul justiției. 

Existența unui astfel de document este un indiciu al voinței autoritățile de stat să optimizeze și susțină 

profesiile ce țin de domeniul juridic. 

 

8.3. Abordarea de cerere și ofertă  

 

Abordarea economică a metodologiei se bazează pe cerere și ofertă. Abordarea de “ofertă” întreabă care 

ar fi costul pentru ca AE să ofere servicii, incluzând și un profit rezonabil – cât ar taxa pentru a dori să 

ofere serviciul. Abordarea “cererii” întreabă cât ar dori clientul să achite, ținând cont de prezența pe 

piață a modalităților alternative de obținere a plății datoriei, cum ar fi “companiile de colectare” sau 

factorizarea datoriilor.  

Abordarea de “cerere” care în mod normal este utilă, în cazul dat pare a fi destul de nesigură, deoarece 

nu există o substituire directă a serviciilor AE, care ar putea fi comparată în mod direct. O astfel de 

comparație implică o calculare complexă cu implicarea ratelor de impozitare, costurilor litigiului, 

prezenței creditorilor comuni sau creditorilor prioritari, precum și alți factori. Deoarece nu există un 

bun substituent direct disponibil pentru clienții potențiali, care ar putea fi comparat cu acesta, 

abordarea orientată spre cerere pentru determinarea taxelor corespunzătoare este problematică. 

Opțiunea abordării bazate pe ofertă este mai utilă. Care ar fi taxele care ar compensa pe deplin un AE 

pentru acordarea serviciului? Compensarea deplină a costurilor AE pentru acordarea serviciilor, plus o 

recuperare rezonabilă a capitalului. Aceste costuri evident includ timpul AE; costurile timpului 

angajaților; costurile pentru aprovizionare oficiului în care sunt realizate lucrările; costurile pentru 

telefon și alt echipament de oficiu, serviciile de căutare și informare, costurile instanței, etc. Proiectul 

recent a contractat o analiză pentru a studia în detaliu costurile tipice ale unui AE și a constatat o sumă 

totală anuală a costurilor operaționale de 28.368 euro, în comparație cu 25.340 euro – costuri 

operaționale pentru oficiu și 2.158 euro – alte costuri. 

O astfel de analiză este un instrument foarte util pentru a oferi justificare pentru constituirea inițială a 

sistemului. La etapa dată de dezvoltare, totuși, aceasta poate susține doar pe cei nou-intrați în profesie 

și servește drept un punct de start pentru elaborarea standardelor profesionale. Următorul pas este cel 

de a deține informație privind situația financiară și câștigurile AE. La moment nu există o astfel de 
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raportare financiară. Merită efortul de a obține informație relevantă din partea înseși a AE și/sau din 

partea autorităților fiscale, pentru a putea trage unele concluzii. 

Recomandare: Realizați o cercetare cu privire la justificare financiară a taxelor; mai e nevoie de o 

analiză adițională pentru a revizui câștigurile și lichiditatea AE, cât și costurile reale și alocarea de timp 

pentru diverse cazuri de executare. Un astfel de exercițiu ar putea fi incorporat în elaborarea 

standardelor profesionale. 

La momentul de față, în baza celor observate de expert în cadrul oficiilor vizitate, nu există pericolul 

includerii în estimările costului a unei eficiențe prea mari. Din contra, anume efectul introducerii 

eficienței trebuie să fie utilizat. Pericolul este că AE mai găsesc încă lacune legale și posibilități pentru a-

și umfla costurile. Prestatorul dispune de un stimulent de a fixa costuri nejustificate, deoarece este 

asigurat că costurile vor fi recuperate. Astfel este nevoie de o metodologie utilă și de o abordare bazată 

pe cele mai bune practici privind determinarea costului, utilizate în alte țări, de preferat state cu cele 

mai eficiente rezultate sau state cu climat economic similar, întru determinarea unui nivel 

corespunzător de costuri. 

8.4. Taxe corelate cu etapele procesului de executare  

 

Pe parcursul procesului de executare trebuie să fie realizate diverse tipuri de activități de executare. 

Acestea rezultă în diverși pași în cadrul procesului și pot fi corelate cu impunerea unor taxe în avans 

pentru fiecare etapă. Poate fi elaborată o matrice a etapelor, pașilor, acțiunilor și taxelor drept o trecere 

în revistă a tuturor activităților (pașilor) și a taxelor respective care trebuie să fie achitate pentru 

diverse tipuri de acțiuni de executare. MJ a mai solicitata din partea Proiectului suport pentru 

elaborarea costurilor standardizate per diverse tipuri de cazuri sau proceduri de executare. 

Recomandare: Elaborați unele exemple de costuri standardizate per procedură de executare și tip de 

caz de executare; începând cu șablonul pentru borderou. 

Proiectul poate oferi asistență MJ și UNEJ pentru a elabora exemple standard de aplicare a tarifului 

pentru diferite tipuri de cazuri. Din nou, acțiunea dată ar putea face parte din procesul de elaborare a 

standardelor profesionale, cât și utilizat drept studii de caz pentru scopuri de instruire. 

Cerințele de timp pentru fiecare acțiune sunt măsurate în baza observării și/sau panele de experți din 

rândul AE. În Olanda, analiza costurilor a fost realizată ceva timp în urmă, drept cea mai practică 

abordare pentru determinarea nivelului taxelor în tarif. În Moldova, prima parte a analizei deja a fost 

realizată: cheltuielile operaționale și cele de regie, incluziv salariile medii și numărul total de ore 

productive au fost deja studiate. Este nevoie deja de a doua parte a studiului, unde vor fi determinate 

costurile reale, astfel oferind o imagine completă și o justificare de încredere a taxelor. 

Schema de mai jos prezintă o propunere de a diviza procedurile de executare în diverse etape și de a le 

corela cu plăți care urmează să fie achitate în avans. 

La fiecare etapă se va efectua o plată în baza calculelor provizorii ale AE. 
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8.5. Prevederi pentru un profit rezonabil al AE  

 

Fiind privat, AE trebuie să-și compenseze eforturile. Marja de profit trebuie să fie o compensație pentru 

responsabilitatea și riscurile financiare asumate, cum ar fi reclamațiile care nu pot fi colectate și 

riscurile investițiilor și lichidității. Trebuie să fie prevăzută o marjă de profit medie și rezonabilă. Tariful 

trebuie să fie o estimare a costului mediu al cazurilor. Nu toate cazurile sunt la fel sau au nevoie de 

același efort sau resurse. Unele cazuri au nevoie de mai multă muncă, altele nu. Totul depinde de 

complexitatea cazului, dar și de circumstanțele debitorului. 

Pentru determina profitul rezonabil, un studiu a fost realizat în Olanda în care s-a constatat că nivelul 

profitului rezonabil este de 7,69%, pentru Bulgaria – profitul rezonabil este de 10%. Nivelele tarifului ar 

trebui de fapt să rezulte în profituri realizate mai aproape de un nivel economic adecvat. 

Avans inițial  
 Deschidea dosarului 

 Înregistrarea 

Evaluarea și închiderea dosarului 
 Evaluarea dosarului 

 Distribuirea sumei colectate 

 Factura finală   

 Arhivarea  

Acțiuni de executare 
 Sechestrarea conturilor bancare, imobilelor, bunurilor mobile 

 Confiscarea 

 Inventarierea 

 Licitația 

Cercetare 
 Registrul Populației 

 Registrul Funciar și Registrul Vehiculelor  

 Ocupare etc. 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Etapa 4 
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8.6. Considerațiuni de care trebuie de ținut cont la fixarea taxelor de executare  

 

La fixarea taxelor de executare, trebuie să se țină cont de un șir de considerațiuni: 

 piața  

 situația economică în țară  

 structura compensației pentru AE  

 impact social  

 standarde etice ale AE  

 contextul cultural și caracteristicile naționale  

Baremul taxelor de executare trebuie să reflecte politica generală a Guvernului spre îmbunătățirea 

condițiilor de piață și executarea contractelor pentru a atrage investitori străini și îmbunătăți climatului 

de afaceri. Aceasta trebuie să promoveze un sistem eficient de executare, care să disciplineze debitorii și 

prevină supra-îndatorarea. Ar mai trebui să prevadă o compensație rezonabilă pentru AE și un nivel 

înalt de standarde profesionale și etice. 

 

Tariful trebuie să structurat astfel încât să afecteze conduita diferitor plătitori în cadrul procesului de 

executare: 

 executarea deține un element de pedeapsă – dacă a venit la etapa de executare, trebuie să fie 

mai costisitor și mai dureros, în caz contrar nu vor fi stimulente pentru ca persoanele să achite 

atunci când trebuie; 

 pentru ca pârâții/debitorii să se conformeze în mod voluntar și rapid, evitând costurile și taxele 

adiționale de executare, de ex. trebuie să fie costisitor posibilitatea de a amâna plata; 

 pentru ca reclamanții/creditorii să se abțină de la utilizarea sistemului în cazurile de 

“deznădejde”, respectând drepturile omului; 

 pentru grupurile de populație vulnerabilă și cu venituri mici – de oferit mecanisme pentru 

suport – asistență juridică sau de altă natură; 

 pentru ca toate părțile să mențină costurile în limite rezonabile, respectând standardele etice; 

 pentru AE – să ducă AE spre o conduită de executare cuvenită, adică să se asigure o remunerare 

adecvată pentru eforturi. 

Pentru a ține cont de toți factorii indicați mai sus, este necesară o abordare integrată și nu doar niște 

calcule pur economice. Respectarea drepturilor omului și a standardelor etice este doar o parte din 

abordarea dată, fiind posibile diverse opțiuni pentru structurarea taxelor. 

 

9. Structura generală a taxelor de executare  
 

CEPEJ 2009 (11) REV definește în mod clar costurile și taxele: 

 

Costuri de executare: costurile de executare constau din cheltuielile de executare (= taxe de 

executare) și orice bonus de performanță (= taxe de performanță) achitate de reclamant către AE sub 

formă de taxe. 

 

Taxe de executare: cheltuielile înseși ale procesului, în alte cuvinte, totalul sumelor pentru fiecare 

acțiune realizată de AE pe parcursul unui singur caz. 
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Taxe de performanță: suma achitată de reclamant către AE în caz de satisfacție; conform legislației 

diferitor țări, aceste taxe pot fi negociate, stabilite în avans sau interzise. 

 

9.1. Achitarea taxelor de executare  

 

Principiul achitării în avans a costurilor de executare trebuie să fie respectat, în caz contrar apare 
pericolul insolvabilității AE. 

Este cel mai potrivit de a lega achitarea taxelor cu o anumită etapă din procesul de executare. Tariful 
restructurat recent în Portugalia se bazează anume pe acest principiu. Tariful din Bulgaria de asemenea 
respectă etapele de derulare ale unui caz.   

Deși este de dorit de de-segmentat serviciul prestat în sub-servicii și sub-activități în scop de o 
transparență mai bună și o înțelegere a complexității serviciului oferit și determinării valorii acestuia, 
pentru consumatorul serviciului – acest fapt este mai complicat și devine mai puțin transparent. Uneori, 
taxele în avans în Moldova includ până la 14 plăți mici, conform datelor oferite pe parcursul discuțiilor 
cu UNEJ. 

Tipul dat de fixare a taxelor permite supra-taxarea prin compilarea unui număr de plăți mici adițional la 
ceea ce ar putea fi justificat în mod rezonabil. În astfel de cazuri este posibil abuzul tarifului – care poate 
fi evitat doar prin control strict și regulat sau prin introducerea unei sume forfetare, de exemplu a unei 
taxe standard pentru inițierea cazului. 

Recomandare: Introduceți o sumă forfetară pentru deschiderea executării pentru etapa inițială a 
procesului, urmată de taxele în avans în baza etapelor de derulare a procesului.  

Prin introducerea unei taxe standard inițiale, se va reduce povara financiară și administrativă, iar AE va 

fi în căutarea unor eficiențe și soluții mai bune. Suma unei astfel de taxe inițiale de bază este de 60 € în 

Suedia, 35 € - în Bulgaria, 25 € - în Macedonia. În Albania, taxa în avans este de 4% din suma datoriei.  

 

9.2. Taxe de performanță  

 

Sunt diferite opțiuni cu privire la fixarea taxei de performanță – cele mai populare fiind: un procent din 

suma colectată sau o sumă fixă – sumă forfetară, fără a ține cont de suma colectată. 

Determinarea costurilor: 

 compensarea creditorului pentru întârzierea în primirea banilor săi înapoi; 
 compensarea AE pentru timpul său, eforturile intelectuale și cheltuielile sale; 
 eficiența AE privat – oferirea infrastructurii necesare pentru a acționa – investiții, angajați, 

oficiu, tehnologie, etc.; 
 nivel potrivit – echilibrul potrivit între costurile de trai și pedeapsa pentru achitarea întârziată; 
 eficiența AE – stimulente pentru o bună performanță. 

 
Un interval rezonabil pentru taxele de performanță este între 10% și 1,5%, treptat reducându-se până 
la 1,5% din datorie, introducând plafoane, praguri odată cu creșterea acesteia. 
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9.3. Procesul de elaborare a tarifului de executare  

Pentru elaborarea baremului tarifelor, este nevoie să se aloce timp și eforturi suficiente pentru a 
determina: 

 costurile operaționale  

 standarde de timp/ acțiune  

 alocarea costului  

 stabilirea de plafoane și praguri pentru fixarea taxelor  

 identificarea și eliminarea lacunelor  

 

10. Analiza baremului curent de taxe în Republica Moldova  
 

Conform celor menționate la începutul acestui raport, este straniu, dacă nu chiar inutil și ambiguu, să 

reglementezi taxele în trei surse diferite. 

Pentru a analiza și determina dacă nivelele fixate în baremul tarifelor este înalt sau redus, este nevoie 

de realizat un exercițiu separat de analiză în domeniu, care nu este scopul prezentului raport. Este 

dificil de cuantificat costurile reclamantului întru realizarea și finalizarea unui caz de executare. Scopul 

acestui raport este de a oferi un cadru de bune practici și îndrumări europene pentru optimizarea și 

îmbunătățirea baremului de taxe. Analiza se va limita la compararea structurii taxelor, revizuirea 

principiilor directoare și oferirea de îndrumare metodologică pentru fixarea unui tarif de executare, 

ținând cont de mediul socio-economic din Moldova și experiența țărilor cu sisteme similare și indicatori 

de dezvoltare economică similari. 

Analizând structura prezentă a costurilor și taxelor de executare, se poate spune că acestea nu sunt în 

conformitate cu principiul director promulgat în art. 6 și Rec 17/2003 III.3. Taxele cu greu sunt aduse la 

cunoștință în avans, deoarece trebuie să fie găsite în trei documente diferite, și nu sunt cunoscute nici la 

fiecare etapă, conform celor stipulate în Îndrumarea 53. Pe parcursul vizitelor întreprinse la oficiile AE, 

expertul n-a văzut un cont clar de taxe – spre plată, achitat și urmează să fie achitat. N-au fost observat 

nici indicii clare cu privire la suma datoriei și nici acțiunile întreprinse, care sunt reflectate în taxe. 

 

Pentru a se conforma standardului european, expertul recomandă să fie introdusă o structură a taxelor 

care să corespundă etapelor procesului de executare și să reflecte derularea cazului și acțiunilor 

întreprinse în termeni financiari. 

 

În scop de claritate și eficiență, poate fi introdus un document de calculare a datoriei, drept un element 

inseparabil din dosarul cazului, astfel încât orice parte la proces să poată consulta și determina la orice 

moment suma datoriei, costurile suportate, taxele percepute și diferența potențială care mai urmează a 

fi percepută. 

 

AE a comentat că o astfel de calculare poate fi efectuată în orice moment la solicitarea părților, însă, 

conform observațiilor expertului, la moment nu există un proces automatizat pentru scopul dat. 

Calcularea poate fi efectuată doar manual, ceea ce consumă timp și permite apariției erorilor. 
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Se recomandă ca UNEJ și MJ să investească în crearea unui sistem de management a cazurilor, cât de 

curând posibil. Cu cât mai mult timp trece fără un sistem fiabil de management a cazurilor, cu atât sunt 

mai mari riscurile pentru sistemul de executare. Oficiile de executare sunt încă mici și pot face față 

volumului de lucru prin mijloace manuale, dar odată cu trecerea timpului, acestea vor crește și va fi 

imposibil să controlezi și supraveghezi fără un sistem TI. 

 

Recomandare: Elaborați cât de curând posibil un sistem informațional de management, pentru a 

fortifica managementul financiar al oficiilor, cât și pentru supravegherea financiară a acestora.  

 

MJ a elaborat un sistem informațional, însă acesta nu conține vreun modul financiar. Dacă sistemul dat 

va deveni operațional, conform celor promise, atunci ar trebui de adăugat un modul financiar cât de 

curând posibil. 

 

Faptul că AE încă realizează calculele în mod manual este deranjant deoarece este și un indiciu al 

posibilelor puncte slabe în organizarea oficiului – și anume, desconsiderarea și chiar neglijența 

aspectului financiar în activitatea AE. Faptul că managementul financiar al oficiului este subestimat este 

evident. Dacă sunt întrebați, AE cunosc numărul și tipul cazurilor asupra căror muncesc, dar nu și suma 

datoriei, nivelul cheltuielilor pentru activitatea depusă, taxele colectate sau procentul de pierderi din 

cauza ne-performanței statului. 

 

Producerea a două facturi sau "borderouri", după cum sunt numite, este o practică nefiabilă din 

perspectiva managementului financiar. Ba mai mult ca atât, aceste borderouri au structura unui 

document care descrie o listă de plăți și nu un calcul financiar sau o factură adevărată. Pentru a vedea 

care este statutul cazului, AE în mod manual parcurge tot dosarul și adaugă costurile și taxele. 

 

O altă explicație oferită este că achitarea în rate este un fenomen rar în Moldova, ceea ce este cam dificil 

de înțeles din perspectiva internațională, ținând cont că este permisă de lege și populația cu greu poate 

fi descrisă drept avută, cu venituri disponibile mari. Dacă așa stau lucrurile acum, totuși situația cel mai 

probabil se va schimba în viitorul apropiat și acest fapt nu trebuie să fie utilizat drept scuză pentru ne-

perfecționarea răspunderii financiare. 

 

Vizitele întreprinse la oficiile AE au demonstrat diferențe considerabile în ceea ce privește aplicarea 

tarifului. Pentru a deschide un caz de executare, suma minimă care trebuie să fie achitată în avans este 

de 80 lei sau echivalentul a 4 euro, însă compilarea taxelor simple, cum ar fi taxa pentru arhivarea 

cazului, pentru expedierea scrisorilor, pentru elaborarea facturii, etc. induce o sumă de minimum 

581.50 lei pentru creditor. Unii AE consideră suma dată drept o taxă standard in avans în majoritatea 

cazurilor, alții AE stabilesc un standard pentru inițierea cazului de circa 1130 lei – suma dată este 

aproape dublă și explicația este că suma dată include mai multe scrisori care trebuie expediate (46 în 

loc de 27) și o taxă de conciliere de 300 lei, acestea fiind considerate drept necesare de către AE. Atâta 

timp cât practica perceperii taxelor în avans nu este unificată și tariful permite diverse interpretări, 

mereu va exista pericolul de abuz al reglementărilor existente și de distorsionare a calculelor. 

 

Dacă sunt utilizate taxe simple, trebuie să existe limite pentru numărul de câte ori pot fi întreprinse 

astfel de acțiuni simple sau pentru numărul de scrisori care pot fi expediate. 

 



RAPORTUL PRIVIND BAREMUL DE TAXE ȘI METODOLOGIE               Zlatislava Mihailova Pagina 29 din 37 

Recomandare: Introduceți limite pentru numărul de scrisori sau de câte ori pot fi taxate acțiunile 

repetate. 

 

Același fenomen a fost înregistrat și în Bulgaria, unde AE erau percepuți ca supra-taxând clienții prin 

adăugarea de taxe simple, drept rezultat tariful a fost ajustat pentru a introduce un plafon pentru suma 

care pitea fie percepută – a fost fixată o sumă forfetară, fără a ține cont de numărul de scrisori 

expediate, care la moment este de 15 BGN sau echivalentul a circa 150 lei. 

 

În baza experienței din alte țări cu context și sisteme similare de executare, expertul poate recomanda 

introducerea unei taxe unificate pentru deschiderea unui caz de executare. Taxa trebuie să fie justificată 

drept o sumă a tuturor acțiunilor rezonabile și necesare la etapa inițială a cazului de executare. 

Producerea unui barem de taxe, cât de concis posibil, este un obiectiv care merită a fie explorat. 

 

În baza unei scrisori adresate UIHJ, în care UNEJ solicită asistență și comentarii privind structura și 

reducerea preconizată a taxelor pentru AE în Moldova, expertul UIHJ a elaborat un raport în data de 20 

octombrie 2013. Acest raport relevă principiile cheie și oferă o comparație a diferitor baremuri 

existente de taxe, menționând avantajele și dezavantajele acestora. Acest raport este disponibil ca 

referință în documentația proiectului. 

 

Întrebarea cu privire la obligația de a achita taxa în avans este dezbătută cu ardoare. Marile companii de 

executare  pretind că taxa în avans este o povară care doar încetinește procesul de executare și-l fac mai 

puțin eficient. Totuși, dacă toate taxele ar fi achitate în avans la deschiderea dosarului, există și pericolul 

că primind taxa, AE nu ca mai fi atât de cointeresat în caz. Astfel de alegații au fost observate în Albania, 

unde 4% din reclamație sunt colectate la inițierea dosarului. 

 

Regimurile mai liberale, precum cel din Olanda de exemplu, nu necesită o taxă în avans, ci doar plăți 

pentru așa-numitele "cheltuieli din buzunar", adică suma pe care AE o achită pentru servii externe. 

Pentru situația din Moldova, se recomandă ca prevederile legale curente să fie păstrate și să se colecteze 

taxele în avans, în caz contrar AE riscă pierderi financiare și insolvabilitate. 

 

În ceea ce privește taxele de performanță, acestea sunt mai sensibile și mai dezbătute – dacă sunt 

rezonabile, de ce ar trebui să fie percepute și dacă sunt în conformitate cu practicile internaționale. 

Nivelul curent al taxelor de performanță, conform art. 38 (1) este: 

a.)< 100 000 lei - 10% dar nu mai puțin de 500 lei, 200 pentru amenzi  

b.) 100 000 - 300 000 lei - 10 000 lei plus 5% 

c.) > 300 000 lei - 20 lei plus 3% cu un plafon de 300 000 lei 

 

Doar în scop de comparație, intervalul taxelor date în România este de la 15% până la 1,2%, în Bulgaria 

de la 10% până la 2% cu o descreștere treptată, în Macedonia acestea încep la 12% până la 1,50% 

pentru sume de peste 200 000€. În baza acestor date, se poate de concluzionat că sumele procentelor 

menționate sunt în corespundere cu practicile internaționale și chiar dacă vor fi ajustate, trebuie să fie 

în cadrul unui interval limitat, limitându-le pentru cazurile de interes sporit. 
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10.1. Principiul recuperării costului  
 

Pentru a implementa pe deplin principiul recuperării costului trebuie de realizat o analiză minuțioasă a 

fluxului de activitate. Un astfel de exercițiu consumă mult timp și ar fi mai bine să fie realizat de o 

organizație profesionistă independentă, cum ar fi auditorii calității. La moment, există oportunități 

pentru AE din Moldova, deoarece Proiectul SEPRS planifică suport pentru elaborarea și introducerea 

standardelor profesionale pentru executorii judecătorești.  

Recomandare: Profitați de elaborarea planificată a standardelor profesionale pentru AE și realizați o 

analiză a costurilor pentru a determina matricea acțiunilor/proceselor și timpul standard alocat. 

Proceduri similare au fost realizate în Olanda și Bulgaria. Procedurile standard și cadrul de timp alocat, 

precum și costurile respective pentru procedurile vizate ajută la justificarea nivelului taxelor și 

costurilor per pas din procesul de executare, dar mai depind enorm și de organizarea oficiilor și 

eficiențele în cazurile individuale. 

Proiectul a contractat realizarea unui raport pentru a calcula cheltuielile tipice ale unui oficiu de 

executare (Raport privind costurile operaționale tipice într-un oficiu de executare). Informația este 

disponibilă. 

 

10.2. Obligațiile de monitorizare  
 

În ceea ce privește obligația de monitorizare, din nou este sub semnul întrebării dacă aceasta este 

realizată sau nu, deoarece nu este nici-un AE care să fi fost supus procedurii disciplinare pe motiv de 

utilizare greșită a taxelor. Nu s-a realizat nici-o analiză din partea MJ cu privire la implementarea 

taxelor. Nici UNEJ n-a inițiat vre-un sondaj sau analiză a practicii privind aplicarea tarifului, și nici n-a 

elaborat nici-un ghid în ordinea dată de idei. Fiind întrebați despre aspectul dat, dânșii au răspuns 

presupunând că nu există posibilitate de a interpreta baremul de taxe și scontând că practicile tarifare 

sunt identice în toate oficiile AE. Totuși, doar vizitând câteva oficii, expertul a identificat diferențe 

considerabile în modalitatea de aplicare a tarifului. Se recomandă realizarea unui studiu detaliat privind 

modalitatea de aplicare a taxelor în diferite oficii. MJ planifică să realizeze o revizuire a plângerilor 

depuse la Minister în ultimii cinci ani și să producă în baza analizei date un ghid. Și UNEJ ar putea 

analiza aspectul dat și oferi instrucțiuni metodologice pentru aplicarea taxelor în mod unificat.  

O abordare mai bună ar putea fi compilarea costurilor și taxelor de executare într-o singură sursă, decât 

încercarea de a le modifica, îmbunătăți și reconcilia, introducând o structură absolut nouă.  

Necesitatea și obligația de a monitoriza costurile de executare este evidentă și din perspectiva reacției 

publicului. Odată cu dezvoltarea unui sistem optim de control și monitorizare, precum și a standardelor 

profesionale, vor fi abordate și obligațiile menționate mai sus. 

La solicitarea MJ, expertul a oferit un șablon de format posibil pentru ca AE să raporteze către MJ și alte 

instituții de supraveghere, precum ar fi Uniunea, de exemplu. O dată la trei luni, raportul trebuie să fie 

prezentat MJ, care trebuie să proceseze informația și să producă o analiză, cel puțin anual. La moment, o 

astfel de informație nu este colectată nici de UNEJ nici de MJ. Lipsa monitorizării strânse permite AE să 

manipuleze cu tariful și sa suprataxeze. 
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10.3. Explorând posibilitățile pentru eficiențe  
 

Efectul reducerii costului executării este atins în cel mai bun mod prin căutarea posibilităților de 

optimizare, decât prin simpla reducere a taxelor. Soluția este de a încuraja AE să-și reducă costurile prin 

consolidarea eficienței investițiilor și cooperarea respectivă cu MJ și alte agenții guvernamentale. 

Utilizarea metodelor eficiente, recrutarea personalului de suport, nivelul adecvat al investiției în 

tehnologii care să reducă costurile, inclusiv în sistemul de management electronic și diverse soluții 

electronice, etc. duc la reducerea costurilor.  

Recomandare: Explorați activ posibilitățile de a reduce costul executării prin consolidare tehnologică și 

colaborare prin schimbul electronic de date, acces la registre, sisteme informaționale de management și 

altele. 

Consolidarea tehnologică are, în special, două efecte: în primul rând reduc costurile de timp, cheltuielile, 

costurile de stocare, etc., care sunt necesare pentru executare; iar, pe de altă parte, are și un cost al 

investiției, necesitând o rată rezonabilă de recuperare. Căutarea unor astfel de soluții împreună cu 

autoritățile de stat și alți actori ar putea îmbunătăți în mod considerabil viteza procesului și reduce 

costurile. Unele exemple de eficiențe posibile sunt accesul electronic la registre pentru obținerea 

informației, anexele electronice la conturile bancare, vehiculele motorizate, registrele funciare, e-

licitațiile, registrul electronic al debitorilor, introducerea altor servicii electronice, etc. 

Astfel costurile ar fi cele de timp, brațe de muncă și costuri de oficiu necesare pentru funcționarea la un 

nivel de eficiență “rezonabil de modern” (utilizând echipamentul TI modern pentru a duce evidența 

informației privind debitorii, gestiona fondurile, genera documente și altele), plus o rată rezonabilă de 

recuperare a investițiilor necesare pentru achiziționarea de TI și altor echipamente.  

Dispunând de posibilități TI, ar putea fi experimentate iterații de tarif pentru a ajunge la un nivel optim 

de taxe. Automatizarea calculării tarifului ar putea fi un instrument util pentru utilizatorii sistemului, 

pentru a putea determina în avans suma costurilor de executare. Un astfel de calculator ar putea fi chiar 

postat pe pagina web a UNEJ drept un serviciu adițional pentru potențialii clienți. 

 

11. Nomenclatorul pentru tarif  
 

Analizând un șir de practici internaționale și respectând îndrumările europene existente în domeniul 
executării, pot fi propuse diverse nomenclatoare de taxe pentru a fi analizate, discutate și posibil 
adoptate în Republica Moldova. 

 

Situația curentă necesită a fi revizuită. Aceasta trebuie să fie unificată într-un singur document și 
simplificată prin combinarea plăților într-o sumă forfetară. 

 

Tariful trebuie să dispună de următoarele componente: 

1. Taxa în avans  

2. Taxa pentru acțiune  

3. Taxa pentru performanță  
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Se recomandă ca taxele în avans să fie exprimate drept o sumă forfetară și să fie percepute la începutul 
fiecărei etape a procesului de executare. Dacă taxa inițială în avans este prea mare, aceasta ar putea 
duce la dezinteresarea AE. Corelând taxa cu desfășurarea procesului de executare și avansarea treptată 
este o opțiune mai eficientă. 

 

Taxele pentru acțiuni reprezintă sume fixe standard sau taxe pro-rata. Acestea reprezintă o plată 
standard pentru acțiunile realizate de AE plus orice cheltuieli "intermediare" sau "din buzunar" care 
reprezintă cheltuieli adiționale și sunt adăugate la costul executării (transport, lăcătuș, experți, gardieni, 
traducători, taxe bancare, etc.) Taxele de executare se achită înainte de realizarea acțiunii respective de 
executare.  

Bunele practici prevăd că sumele maxime ale taxelor pro-rata nu trebuie să depășească o zecime din 
reclamație sau costul proprietății / posesiunii. 

 

În baza exemplului olandez de cartografiere a combinației de acțiuni/procese, poate fi sugerată 
următoarea divizare de activități: 
 

Nr. Procesul de executare  
 ETAPA 1: GESTIONAREA DOSARULUI PRIMIT  
1.1 Obținerea / Deschiderea dosarului  
1.2 Înregistrarea dosarului  
1.3 Expedierea scrisorii pentru realizare voluntară  
1.4 Încercări de reconciliere  
  
 ETAPA 2: PROCESAREA DOSARULUI  
2.1 CERCETARE – OFERIRE DE SERVICII  
2.1.1 Verificarea registrelor  
2.1.2 Servicii privind documentele  
2.1.3 Controlul înregistrărilor (activelor) debitorilor 
  
 ETAPA 3: PROCESE LA ETAPA DE EXECUTARE  
3.1 Formularea documentelor  
3.2 Servicii privind documentele  
3.3 Administrarea documentelor de executare  
3.4 Corespondența în executare  
3.5 Pregătirea executării  
3.6 Acțiuni de executare  
3.7 Monitorizare în etapa de executare  
3.8 Administrarea plății în etapa de executare  
3.9 Oferirea de informații  
3.10 Proceduri de executare  
  
4 ETAPA 4: EVALUAREA ȘI ÎNCHIDEREA DOSARULUI  
4.1 Controlul dosarului  
4.2 Corespondența privind dosarul  
4.3 Arhivarea  
4.4 Reîntoarcerea documentelor conducătorului  
4.5 Achitarea banilor primiți către conducător  

 

Procesul de executare poate fi divizat în patru etape: 

Etapa 1 – deschiderea dosarului, perceperea unei sume forfetare inițiale (undeva în intervalul 10-25€, 
în baza sondajului în rândul AE și a unei medii standard) 

Etapa 2 – al doilea avans: cercetări cu privire la proprietate: registrul populației, numărul din registrul 
nașterilor, adresa de domiciliu și viza de reședință, oficiu, date privind ocuparea, date privind deținerea 
de imobile, vehicule, conturi tranzacționale, acțiuni, părți, drepturi de proprietate industrială.  

Etapa 3: acțiuni procedurale – acțiuni forțate, precum sechestrarea, confiscarea, vânzarea publică  

Etapa 4: evaluarea și închiderea dosarului – calcularea finală a taxelor și datoriei, distribuția datoriei, 
arhivarea dosarului, etc. 
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12. Cele mai bune practici și exemple  
 

Sistemul olandez a servit drept un model pentru majoritatea reformelor inițiate în Europa în ultimii 
zece ani. Acesta mai este considerat a fi unul din cele mai eficiente sisteme de executare și experiența 
acestuia poate fi analizată și în contextul moldovenesc. Mai mult ca atât, MJ și UNEJ dispun de avantajul 
de a fi susținuți de un proiect cu un expert cheie olandez. 

 

12.1. Experiența olandeză  

 

Taxele în Olanda conform situației din 1 ianuarie 2010 și 1 ianuarie 2011 

Toate taxele sunt fără TVA și vor fi sporite, în cazul aplicării cu TVA! 

 

Articol           2010    2011   2014 

 

2 a  serviciul privind citația sau inventarierea    73,89  76,31  77,52 

2 b serviciul privind hotărârea de judecată    71,12  73,45  74,61 

2 c  serviciul de solicitare de prezentare în instanță   58,46  60,37  61,33 

2 d serviciul altor documente       62,56  64,61  65,64 

2 e  sechestrarea bunurilor mobile     97,19  100,37             101,97 

2 f sechestrarea bunurilor mobile utilizate de terți  130,51  134,78             136,93 

2 g sechestrarea acțiunilor sau altor     192,32  198,62             201,79 

2 h sechestrarea acțiunilor în SRL sau companie publică  211,11  218,02             221,50 

2 i sechestrarea acțiunilor la purtător sau sechestrarea în privința terților, nefiind  

o sechestrarea a plăților periodice     154,87  159,94             162,49 

2 j  sechestrarea față de terți cu privire la plăți periodice de ex. 

venit, salariu, cu excepția dacă e sub 2K:   110,23  113,84             115,65 

2 k  sechestrarea pensiei alimentare sau de întreținere   94,14  97,22  98,77 

2 l sechestrarea față de creditor:      128,95  133,17             135,29 

2 m  sechestrarea reclamației ne-monetare privind anumite bunuri 224,33 231,68             235,37 

2 n sechestrarea reclamației ne-monetare, debitorul trebuie să livreze anumite bunuri  

96,48  99,64             101,22 

2 o  sechestrarea imobilelor și avioanelor înregistrate în Olanda  133,54  137,91             140,10 

2 p terminarea sechestrării imobilelor    47,65  49,21  49,99 

2 q sechestrarea vaselor sau avioanelor ne-înregistrate în Olanda 294,35 303,99             308,83 

2 r custodie legală       200,29  206,85            210,15 

2 s  anunțarea vânzării publice      73,11  75,50  76,71 

2 t   vânzarea publică a bunurilor mobile    255,84  264,22             268,44 

2 u documentul creditorului prioritar care preia executare  68,70  70,95  72,09 

2 v evacuare       191,15  197,41             200,56 

2 w arest        222,17  229,45             233,11 

 

3 a taxe administrative în caz de sechestrare a venitului  9,42  9,73  9,88 

   b în caz de două sechestrări a venitului     14,98  15,47  15,71 

   c  de la a treia sechestrare, per sechestrare  :  5,57   5,75  5,84 
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6 a martor în acțiune sub egida 2 e/f/g/n    18,38  18,98  19,28 

b martor în acțiune sub egida 2 m/o/q/v/w   64,33  66,44  67,50 

7 în caz de acțiune: 

a. conform p. 2, sub egida e, f, g, h en n, durează mai mult de 1,5 ore sau  

b. conform p. 2, sub egida m, q, r, t, v en w, durează mai mult de 3ore  

taxa este sporită cu       18,03  18,62  18,92 

pentru fiecare 15 minute când acțiunea durează peste 1,5ore și 

respectiv 3 ore       10,69  11,04  11,22 

pentru fiecare 15 minute când martorul a fost prezent peste 1,5 ore respectiv 3 ore 

 

Art. 8 1 următorul serviciu      22,74  23,48  23,86 

2 încercarea sechestrării bunurilor mobile, nimeni nu-i acasă45,79  47,29  48,04 

3 arest fără succes      89,56  92,49  93,97 

 

Sume primite până la 5000 euro 4% 

  Peste 5000 dar mai puțin de 22,500 euro 3% 

  Peste 22,500 dar mai puțin de 45,000 2,5% 

  Peste 45,000 dar mai puțin de 200,000  2% 

  Peste 200,000 euro 1,5% 

 

12.2. Exemplul Kosovo  

 

Un exemplu util privind baremul de taxe este cel din Kosovo. Este cel mai recent adoptat și reflectă 
experiența țărilor care și-au reformat sistemele de executare de la cele de stat la cele private. Se 
presupune că fenomenele negative din etapele timpurii ale sistemului privatizat sunt eliminate. 
Avantajul tarifului din Kosovo este faptul că acesta este simplu, transparent, ușor de înțeles și aplicat. 

 

Instrucțiuni Administrative  
MJ- Nr. 06/2014  
cu privire la taxele pentru recompensa și compensarea cheltuielilor pentru agenții privați de executare  

Tabelul 1 

Nr. Valoarea executării în euro Taxa de administrare a 

cazului în euro 

Taxa pentru eficiența performanței 

executării 

1. Până la 50 euro  5 euro  15 euro 

2. De la 51 la 100 euro  6 euro  20 euro  

3.  De la 101 la 300 euro  7 euro 30 euro  

4. De la 301 la 500 euro  8 euro  50 euro  

5. De la 501 la 1000 euro  9 euro  60 euro  

6. De la 1001 la 2000 euro 15 euro 15% din valoarea executată (datoria 

recuperată) 

7. De la 2001 la 3000 euro  17 euro 13% din valoarea executată  

8. De la 3001 la 4000 euro  20 euro  11,5% din valoarea executată  

9.  De la 4001 la 5000 euro 25 euro  10% din valoarea executată  

10. De la 5001 la 7000 euro 30 euro  08,5% din valoarea executată  

11. De la 7001 la 9000 euro 35 euro 07% din valoarea executată  
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12.  De la 9001 la 11000 euro 40 euro 5,5% din valoarea executată  

13. De la 11001 la 15000 euro 45 euro 5% din valoarea executată  

14. De la 15001 la 25000 euro 50 euro 4% din valoarea executată  

15. De la 25001 la 40000 euro 55 euro 3,2% din valoarea executată  

16. De la 40001 la 60000 euro 57 euro 2,5% din valoarea executată  

17. De la 60001 la 100000 euro 60 euro 2% din valoarea executată 

18. De la 100001 la 200000 euro 63 euro 1,6% din valoarea executată  

19. Peste 200 000 euro 65 euro 1,2% din valoarea executată  

 

Tabelul 2 

Nr. Acțiunea întreprinsă  Suma  

1. Copierea adițională a celor prezentate  0,2 euro per pagină  

2. Copierea documentului personal  0,2 euro per pagină  

3.  Vizită la locul executării, dar fără transport asigurat de părți, 

dacă locul este la o distanță de 5 km de la oficiul AE privat  

1 euro per km  

4.  Achiziția informației privind bunurile debitorului  10 euro per solicitare, dar fără a depăși 

50 euro în total pentru toate solicitările 

5. Achiziția informației din partea organului competent privind 

identitatea și adresa debitorului  

10 euro  

6. Achiziție extrasului din registru public, certificatului sau copiei 

de la instanță sau alt organ  

15 euro 

7. Serviciu de documente necesare pentru operațiunile AE privat, 

atunci când serviciul este realizat de AE privat  

5 euro per serviciu  

8. Serviciu de documente din partea instanței și altor instituții 

administrative și publice  

10 euro per serviciu  

9. Elaborarea propunerii de executare și altor propuneri, citației 

de executare și concluziei  

20 euro  

10. Elaborarea cererii  10 euro 

11. Elaborarea procesului verbal  30 euro  

12. Elaborarea răspunsului la obiecții  40 euro  

13. Elaborarea notei oficiale  20 euro 

14. Participarea în vânzare publică și realizarea acțiunii de 

executare în afara oficiului  

40 euro per fiecare oră care începe  

15. Inspecția bunurilor mobile și imobile  15 euro 

16. Participarea în sesiunea de audiere cu privire la reclamație 

pentru corectarea neregulilor, dacă reclamația a fost respinsă 

40 euro 

17. Verificări și certificate ce țin de dosarul administrat de AE 

privat 

5 euro per solicitare  

18. Taxa administrativă și de instanță  Suma reală  

19. Costuri reale suportate în caz de realizare a acțiunilor de 

executare 

Suma reală  

20. Realizarea acțiunilor în conformitate cu articolele 282-289 din 

LEP  

100 euro pentru prima oră de lucru și 

adițional câte 50 euro per fiecare oră 

suplementară  
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12.3. Tariful bulgar  

Tariful bulgar a fost aplicat eficient în ultimii zece ani. Tariful curent este prezentat în Anexa 1 la acest 
raport. Acesta a fost modificat de câteva ori drept rezultat al acelorași evoluții care sunt observate la 
moment în Moldova – și anume faptul că tariful permitea posibilități de sporire a costului executării și 
suprataxări din partea AE prin simpla compilare a plăților mici. Pentru anumite taxe au fost introduse 
limite, de exemplu taxa pentru expedierea scrisorilor este egală cu 7,50 euro, fără a ține cont de 
numărul scrisorilor trimise. De asemenea limite s-au impus și pentru sechestre – fie electronice fie nu – 
o singură taxă de 7,50 euro, fără a ține cont de numărul acestora. Argumentarea ce stă la baza acestei 
abordări ține de faptul că acțiunea este realizată prin simpla apăsare a butonului. 

 

Acțiunile nu pot fi repetate fără limită doar pentru a taxa debitorul cu plăți adiționale. Aceeași abordare 
este înregistrată pentru plățile periodice. În art. 26, remarca 2, este prevăzut mecanismul pentru 
colectarea taxelor în caz de pensie alimentară și alte creanțe, drept o plată unică taxată la suma tuturor 
plăților achitate în timp de șase luni. 

   

13. Recomandări  
 

 Elaborați un singur regulament unificat drept legislație secundară pentru a încorpora toate taxele ce țin 

de executare. 

 Căutați echilibrul potrivit între interesele tuturor părților procesului de executare, ținând cont de mediul 

socio-economic. 

 Analizând taxele, implicați percepția publică drept unul din factori, dar trebuie să comparați taxele cu 

servicii similare și să vă bizuiți pe constatările bazate pe date reale. 

 Colectați taxele drept o simplă "listă de prețuri" sau un tarif pentru serviciile de executare. 

 Incorporați în cadrul elaborării standardelor profesionale un studiu adițional privind câștigurile 

financiare ale AE, precum și costurile reale și alocarea de timp pentru diverse cazuri de executare silită. 

 Elaborați unele exemple de costuri standardizate per procedură de executare și tip de caz de executare; 

începând cu șablonul pentru borderou. 

 Divizați procesul de executare în patru etape și alocați taxe specifice în sume forfetare pentru fiecare 

etapă a procesului. 

 Elaborați cât de curând posibil un sistem informațional de management, pentru a fortifica managementul  

financiar al oficiilor, cât și pentru supravegherea financiară a acestora. 

 Introduceți calcularea automată a datoriei și clarificați un șablon general pentru a releva datoria reală, 

taxele, dobânzile și sumele curente. 

 Introduceți limite pentru numărul de scrisori sau de câte ori pot fi taxate acțiunile repetate. 

 Profitați de elaborarea planificată a standardelor profesionale pentru AE și realizați o analiză a costurilor 

pentru a determina matricea acțiunilor/proceselor și timpul standard alocat. 

 Explorați activ posibilitățile de a reduce costul executării prin consolidare tehnologică și colaborare prin 

schimbul electronic de date, acces la registre, sisteme informaționale de management și altele. 

 Revizuiți baremul taxelor relevante pentru a servi drept îndrumare pentru revizuirea tarifului existente, 

înlocuindu-l cu unul simplificat. 

 

14. Anexe  
 Anexa 1: Tariful bulgar  

 Anexa 2: Metodologia pentru determinarea taxelor pentru executare – proiect   
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