
 

           

 

ORDIN 

       

      mun. Chişinău 

 

„____”_____________ 2017                                                                      nr.____/____ 

 

 

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea concursului public 

de selectare a reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului și al 

societății civile în calitate de membru și membru supleant în Comisia de 

licențiere a executorilor judecătorești 

 

 

  În temeiul art.11 alin. (1) și (2) din Legea nr.113 din 17 iunie 2010 privind 

executorii judecătorești (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 126-128, 

art. 406) cu modificările și completările ulterioare,  

 

ORDON: 

 

Se aprobă Regulamentul privind desfășurarea concursului public de selectare a 

reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în 

calitate de membru și membru supleant în Comisia de licențiere a executorilor 

judecătorești, conform anexei.  

 
 

 

Ministrul Justiției                                          _____________________                                                              

 

 

 

 

 

Președintele Uniunii Naționale                                                         

a Executorilor Judecătorești                                             _____________________                                                              

          

 

 

MINISTERUL JUSTIŢIEI  

AL REPUBLICII 

MOLDOVA 
str. 31 August 1989, nr. 82 

MD - 2012, mun. Chişinău,  

tel.:  0 22 23 47 95,  fax: 0 22  23 47 97 
www.justice.gov.md 

 

 

 

 UNIUNEA  EXECUTORILOR  

 JUDECĂTOREȘTI         
 bd.. Kiev  nr. 3/A 

MD - 2068, mun. Chişinău,  
tel.:  373 22 876 523, fax 373 22 876 521 

www.unejmoldova@gmail.com 

http://www.justice.gov.md/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrasemnat:__________________________________________________________________ 

                                                            (secretar de stat) 

 

Vizat: _____________ __________________________________________________________ 

                 (executor)                                                     (direcţia (secţia)/ direcţia generală)              

 

 

 Coordonat: ____________________________________________ 

                    (conducătorii subdiviziunilor structurale interesate) 

 

 

 

 

 

 



 

Anexă la 

  Ordinului comun al  Ministrului Justiției și  

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești 

nr.  __/__ din___ ______ 2017 
 

 

Regulamentul 

privind desfășurarea concursului public de selectare a reprezentanților mediului 

academic din domeniul dreptului și al societății civile în calitate de membru și 

membru supleant în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești  

 

 

I. Dispoziții generale 

 
         1.Regulamentul privind desfășurarea concursului public de selectare a 

reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în 

calitate de membru și membru supleant în Comisia de licențiere a executorilor 

judecătorești, (în continuare Regulament), stabilește: 

1) modul de organizare și desfășurare a concursului public de selectare a 

reprezentantului mediului academic din domeniul dreptului și cel al societății 

civile în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești, precum și al 

supleanților acestora; 

2) criteriile de selectare a candidaților la funcția de membru și membru supleant; 

3) modul de constituire și funcționare a Comisiei de concurs. 

 

II. Comisia de concurs 

 

2. Comisia de concurs (în continuare Comisie) este formată din 8 membri: 3 

numiți de Ministerul Justiției, 3 de Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, 

unul membru delegat de către Uninunea Avocaților din Moldova și unul delegat de 

către Universitatea de Stat din Moldova. Comisia de concurs se întrunește ori de cîte 

ori este necesară selectarea reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului 

și cei ai societății civile în calitate de membru și membru supleant în Comisia de 

licențiere a executorilor judecătorești.  

3. Componența nominală a Comisiei de concurs se aprobă prin ordinul 

Ministrului Justiției, după solicitarea desemnării de către Uniunea Națională a 

Executorilor Judecătorești a reprezentanților săi în Comisie. În cazul nedesemnării în 

termen de 30 de zile de către Uniune a reprezentanților săi în Comisia de concurs, se 

consideră desemnați din oficiu președinții celor 3 camere teritoriale ale executorilor 

judecătorești. 

4. Comisia are următoarele atribuţii:  

a) elaborează și aprobă lista întrebărilor pentru interviu şi asigură 

confidenţialitatea acestora;  

b) examinează dosarele candidaţilor şi aprobă lista celor admişi la concurs; 

c) stabilește locul, data și ora desfășurării interviului; 

d) desfășoară interviul; 

e) apreciază rezultatele obţinute de fiecare candidat şi întocmeşte lista 

candidaţilor care au promovat concursul, cu aprobarea rezultatelor finale. 

5. Membrii Comisiei sunt informați despre convocarea şedinţei cu cel puţin trei 



zile lucrătoare înainte de şedinţă de către secretarul Comisiei. 

6. Şedinţele Comisiei  se deschid şi sunt prezidate de preşedintele Comisiei.  

7. Şedinţa Comisiei este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 5 membri.  

8. În exercitarea atribuţiilor Comisia  adoptă hotărîri cu votul deschis al 

majorității membrilor prezenți la ședință, cu excepțiile stabilite de prezentul 

regulament.  

9. Desfăşurarea şedinţei Comisiei se consemnează într-un proces-verbal semnat 

de preşedintele și secretarul Comisiei.  

10. Comisia alege un Președinte dintre membrii săi, care o reprezintă în raport 

cu alte persoane fizice și juridice, inclusiv reprezentanții mass-media. Președintele 

Comisiei se alege prin vot secret cu majoritatea voturilor membrilor Comisiei. În caz 

de paritate, președinte se consideră ales decanul de vîrstă. 

11. Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii de bază:  

a) organizează activitatea Comisiei;  

b) determină data, locul  și ora desfăşurării şedinţelor;  

c) convoacă şedinţele Comisiei;  

d) conduce procesul de desfăşurare a concursului în conformitate cu prezentul 

Regulament;  

e) delimitează obligaţiunile membrilor Comisiei în limitele prezentului 

regulament;  

f) semnează procesele-verbale ale ședinței Comisiei; 

g) prezintă Ministrului Justiţiei hotărîrile Comisiei privind rezultatele finale ale 

concursului; 

h) exercită şi alte atribuţii în conformitate cu prezentul regulament.  

12. Lucrările de secretariat sunt asigurate de către funcționarul subdiviziunii 

specializate a Ministerului Justiției, care este secretarul Comisiei. 

13. Atribuțiile secretarului Comisiei sunt:  

a) înregistrarea și ținerea evidenței dosarelor candidaților pentru interviu;  

b) pregătirea documentelor necesare pentru desfăşurarea şedinţelor;  

d) informarea membrilor Comisiei despre data, ora şi locul şedinţei;  

e) întocmirea proceselor-verbale ale ședinței Comisiei;  

f) arhivarea petiţiilor depuse de către candidaţi, a proceselor-verbale ale 

şedinţelor Comisiei şi hotărîrilor adoptate în cadrul acesteia;  

h) exercită alte indicații ale preşedintelui Comisiei privind pregătirea și 

desfășurarea ședințelor.  

14. Membrii Comisiei au următoarele obligaţiuni:  

a) să ia cunoştinţă de materialele prezentate Comisiei spre examinare, să le 

studieze şi să le verifice;  

b) să participe la ședințele Comisiei;  

c) să voteze “pro” sau “contra” asupra chestiunilor puse în discuţie;  

d) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal conform Legii nr. 

133 din 8 iulie 2011 prind protecția datelor cu caracter personal; 

e) să se abțină de la orice activitate ce ar putea genera un conflict de interese 

sau de la alte acțiuni incompatibile cu calitatea de membru al Comisiei și alte fapte ce 

ar putea discredita imaginea Comisiei sau ar putea provoca îndoieli privind 

obiectivitatea hotărârilor acesteia; 

f)  să notifice în scris Președintele Comisiei despre faptul survenirii conflictului 

de interese, natura acestuia, durata posibilă şi să se abțină de la examinarea subiectelor 

în privința cărora există un conflict de interese; 



15. Membrii Comisiei nu sunt remuneraţi pentru participarea la şedinţele 

Comisiei.  

 

III. Criteriile de selectare  
16. În calitate de reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului în 

Comisia de licențiere a executorilor judecătorești pot candida persoanele care 

corespund următoarelor criterii:  

a) are reputație ireproșabilă; 

b) desfăşoară în ultimii 3 ani activitate pedagogică în instituții de învățământ 

superior la disciplina drept; 

c) nu are antecedente penale; 

d) nu are rude sau afini din rîndul executorilor judecătorești pînă la gradul IV 

inclusiv; 

e) nu este și nu s-a aflat în ultimii 3 ani în una din următoarele calități:  membru 

al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, executor judecătoresc stagiar sau 

exercitarea funcțiilor administrative în cadrul organelor de autoadministrare ale 

profesiei de executor judecătoresc. 

17. În calitate de reprezentant al societății civile în Comisia de licențiere a 

executorilor judecătorești pot candida persoanele care corespund următoarelor criterii:  

a) are reputație ireproșabilă; 

b) are experiență în domeniul dreptului de cel puțin 3 ani; 

c) deține diplomă de licență în domeniul dreptului; 

d) nu are antecedente penale;  

e) nu a exercitat activitate de executor judecătoresc,  

f) nu este și nu s-a aflat în ultimii 3 ani în una din următoarele calități:  membru 

al Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, executor judecătoresc stagiar sau 

exercitarea funcțiilor administrative în cadrul organelor de autoadministrare ale 

profesiei de executor judecătoresc.  

   

 

IV. Organizarea și desfăşurarea concursului  

 
18. Organizarea şi desfăşurarea concursului se bazează pe următoarele 

principii: 

a) competiţia deschisă, prin asigurarea accesului liber de participare la concurs 

a oricărei persoane care întruneşte condiţiile stabilite de prezentul Regulament; 

b) transparenţă, prin punerea la dispoziţia celor interesaţi a informaţiilor 

referitoare la modul de desfăşurare a concursului; 

c) tratament egal, prin aplicarea în mod nediscriminatoriu a unor criterii de 

selectare obiective. 

19. Cu cel puţin 15 de zile pînă la data desfăşurării concursului, Ministerul 

Justiţiei și Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești asigură publicarea pe 

pagina web oficială a acestora, a anunţului privind organizarea concursului şi 

condiţiilor de desfăşurare a acestuia. Informația cu privire la concurs poate fi 

publicată suplimentar și în alte surse de informare. 

20. Informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului va conţine în mod 

obligatoriu:  

a) denumirea sediul autorităţii unde se va desfășura concursul și data acestuia;  

b) condiţiile de participare la concurs și criteriile de selectare;  



c) documentele ce urmează a fi prezentate de către candidați;  

d) data-limită de depunere a documentelor;  

e) modalitatea de depunere a documentelor;  

f) persoana responsabilă de acordare a informaţiilor suplimentare şi de primire 

a documentelor, numărul de telefon, adresa electronică. 
21. În cazul, în care în anunț nu este indicată o altă dată, termenul de depunere 

a dosarelor expiră cu 5 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării concursului.  

22. Dosarele de participare la concurs se depun personal, prin poştă sau prin 

adresa electronică în termenul indicat în informaţia cu privire la condiţiile de 

desfăşurare a concursului. 

23. Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină:  

a) cererea de participare la concurs și datele de contact;  

b) consimţămîntul candidatului privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

c) copia buletinului de identitate;  

d) copia diplomei de studii superioare; 

e) curriculum vitae;   

f) declarația pe propria răspundere cu privire lipsa antecedentelor penale;  

g) copia carnetului de muncă (după caz);  

h) declarația pe proprie răspundere că nu a exercitat activitate de executor 

judecătoresc, inclusiv nu a efectuat stagiul pentru activitatea de executor judecătoresc 

în ultimii 3 ani și că nu este sau a fost angajat sau membru al organelor profesionale în 

ultimii 3 ani. 

24. Copiile documentelor se prezintă împreună cu documentele originale pentru 

a fi verificată veridicitatea lor, secretarului Comisiei. În cazul dosarelor depuse prin 

poștă sau în format electronic, originalele documentelor vor fi prezentate secretarului 

Comisiei, cel tîrziu pînă la începerea concursului. 

25. În cazul dosarelor de participare, care nu conțin toate documentele indicate 

la pct. 23, secretarul Comisiei va informa imediat dar nu mai tîrziu de sfîrșitul 

aceleiași zi de depunere despre posibilitatea completării dosarului.  

26. Concursul are loc în două etape:  

a) admiterea candidaţilor la concurs în baza dosarelor depuse; 

b) interviul. 

27. În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului-limită 

pentru depunerea actelor, Comisia examinează și evaluează dosarele de participare în 

baza criteriilor stabilite la punctele 16 și 17 și selectează candidații admiși la concurs 

care corespund condițiilor de participare la concurs, stipulate la pct. 16 și 17. Sunt 

examinate în acest scop doar dosarele complete care au fost depuse în termenele 

stabilite conform prezentului regulament, inclusiv cu prezentarea originalelor conform 

pct 24. 

28. În cazul în care nu au fost depuse dosare pentru participare, ori, în rezultatul 

examinării acestora, nu a fost admis nici un candidat sau urmare a interviului nu a fost 

selectat nici un candidat, se anunţă prelungirea termenului de depunere a dosarului sau 

repetarea acestuia pînă la selectarea  și comletarea tuturor  calităților atît de membru, 

cît și membru supleant ai Comisiei de licențiere.  

29. Informaţia privind lista candidaţilor admişi la  interviu, data, ora şi locul 

desfăşurării interviului se plasează pe pagina-web oficială a Ministerului Justiţiei și 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de 

data interviului. Concomitent, candidaţii sunt anunţaţi personal despre data, ora, locul 

desfăşurării interviului prin adresa electronică, telefon sau alte date de contact, de 



către secretarul Comisiei. 

30. Răspunsul la fiecare întrebare se apreciază separat cu note de la 1 la 10. 

Fiecare membru al Comisiei prezent la ședință trece în tabelul de notare întocmit 

pentru fiecare candidat, conform anexei, nota răspunsului la fiecare subiect. 

31. Nota finală a candidatului reprezintă media aritmetică a notelor stabilite de 

fiecare membru al Comisiei pentru răspunsul la fiecare din întrebările acordate. Nota 

finală se indică în tabelul de notare. 

32. Se consideră ca a promovat concursul, candidatul care a obținut nota finală 

maximă.  

33. Dacă numărul persoanelor care au aceeiași notă finală maximă, la 
desemnarea cîştigătorului concursului prioritate vor avea, în următoarea ordine, 

participanții care: 

a)  au cea mai mare vechime în muncă în domeniul aplicat; 

b)  experiență în activități similare cu cele ale Comisiei de licențiere a 

executorilor judecătorești; 

c) deținerea unor titluri academice/onorifice/a distincțiilor.  

34. Ședinţa Comisiei privind desfășurarea interviului se consemnează într-un 

proces-verbal, care conține:  

a) lista membrilor prezenți; 

b) conținutul întrebărilor și răspunsul candidaților înregistrat audio sau video; 

c) notele medii la răspunsurile acordate pentru fiecare din întrebările acordate și 

nota finală pentru fiecare candidat. 

35. În baza rezultatelor interviului, Comisia emite o hotărîre, în care se indică: 

a) data, locul și ora emiterii; 

b) lista candidaților care au promovat concursul și urmează a fi numiți în 

calitate de membru sau membru supleant în cadrul Comisiei de licențiere a 

executorilor judecătorești. 

36. Comisia prin hotărîre stabilește cîștigătorul sau cîștigătorii concursului, un 

reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului și al societății civile în 

calitate de membru și un reprezentant al mediului academic din domeniul dreptului și 

al societății civile în calitate de membru supleant în Comisia de licențiere a 

executorilor judecătorești. Membri supleanți vor fi stabiliți candidații care au luat nota 

imediat următoarea în descreștere, în coraport cu nota finală a membrului. 

37. Comisia este în drept să declare că nici un candidat nu a răspuns satisfăcător 

la întrebările din cadrul interviului și nu au fost identificate calitățile necesare 

profesionale și comportamentale. În acest caz concursul poate fi  organizat repetat.  

38. Hotărîrea Comisiei se prezintă, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare 

Ministrului Justiției, Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești și se publică pe 

pagina web oficială a Ministerului Justiției și a Uniunii Naționale a Executorilor 

Judecătorești.  

39. Cîștigătorii concursului sînt numiți în baza Ordinului Ministrului Justiției, 

emis în cel mult 3 zile lucrătoare din data prezentării hotărîrii Comisiei. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexă  

la Regulamentul privind desfășurarea concursului public de selectare  

a reprezentanților mediului academic din domeniul dreptului  

și al societății civile în calitate de membru și membru supleant  

în Comisia de licențiere a executorilor judecătorești 

 

 

Tabelul de notare 

 

Candidatul _____________________ 

          (nume, prenume) 

 

 

 

Membrii 

Comisiei 

 

Întrebarea 

nr.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

           

           

           

           

           

           

           

           

Nota medie            

Nota finală           

 

 

 

 

 


