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NOTA INFORMATIVĂ 

la proiectul Ordinului ministrului justiție privind  aprobarea Regulamentului privind 

organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator autorizat și 

desfășurării examenului de calificare în profesia de administrator autorizat 

Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului şi finalităţile urmărite 

În vederea realizării prevederilor Legii nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii 

autorizați, care a intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2015 și în contextul realizării obiectivelor 

Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, 

Bunăstare” pentru anii 2011-2014 „Modernizarea statutului unor profesii juridice şi conexe 

sistemului judiciar, precum experţii judiciari, administratorii şi lichidatorii judiciari, traducătorii 

şi interpreţii autorizaţi.”, precum și în vederea realizării obiectivelor Planului de acţiuni pentru 

implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, Direcţia 

strategică 3.2. Consolidarea capacităţilor instituţionale şi dezvoltarea profesională a 

reprezentanţilor profesiilor conexe sistemului justiţiei (avocat, notar, mediator, executor 

judecătoresc, expert judiciar, administrator al procedurii de insolvabilitate, traducător/interpret), 

Ministerul Justiției a elaborat proiectul Ordinului ministrului justiție privind  aprobarea 

Regulamentului privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de 

administrator autorizat și desfășurării examenului de calificare în profesia de administrator 

autorizat. 

Proiectul sus-menționat are drept scop stabilirea unei proceduri clare și obiective în vederea 

selectării candidaților care doresc să devină administratori autorizați.  

Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       Prezentul proiect stabileşte modul de instituire şi atribuţiile Comisiei de autorizare și 

disciplină a administratorilor autorizați, cerinţele înaintate faţă de candidați şi modul de admitere 

la examenul de calificare pentru obţinerea calității de administrator autorizat, desfăşurarea 

examenului de calificare, modul de evaluare a rezultatelor şi adoptarea deciziilor. 

       Procesul de formare profesională a administratorilor autorizați, reglementat de prezentul 

proiect,  prevede examinarea, analiza pregătirii profesionale şi a experienţei practice a 

persoanelor ce doresc să exercite activitatea de administrator autorizat. 

      Proiectul Regulamentului a fost structurat în trei capitole ce includ 55 de puncte, după cum 

urmează: 

           Capitolul I. Dispoziții generale 

Prezentul capitol stabileşte sfera de reglementare a proiectului.  

Capitolul II. Admiterea la programul de formare profesională 

          În acest capitol sunt reglementate următoarele aspecte: cerințe pentru admiterea la 

programul de formare profesională, procedura de desfășurare a programului de formare 

profesională, etc.                Prevederile sus-numite, au drept scop stabilirea unui mecanism viabil 

de verificare a capacităților candidaților care doresc să obțină calitatea de administrator autorizat. 

Luînd în considerare complexitatea activității administratorilor autorizați, este necesar de a 

institui o selecție obiectivă și transparentă a candidaților.  
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             Capitolul III. Examenul de calificare în profesia de administrator autorizat 

             Prezentul capitol stabilește procedura de desfăşurare a examenului de calificare,  pașii conform 

cărora va decurge examenul propriu-zis, precum și  modul de evaluare a rezultatelor şi adoptarea 

deciziilor. 

Fundamentarea economico-financiară 

     Promovarea proiectului Ordinului ministrului justiției privind aprobarea Regulamentului 

privind organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator autorizat 

și desfășurării examenului de calificare în profesia de administrator autorizat, nu atrage cheltuieli 

suplimentare. 

Impactul proiectului 

           Proiectul va avea un impact semnificativ pentru stabilirea unui sistem transparent de 

selecție a candidaților care doresc să devină administrator autorizați, precum și va institui premisa 

legală pentru asigurarea şi garantarea profesionalismului şi responsabilităţii persoanelor admise în 

calitate de membri. 

Modul de incorporare a proiectului în sistemul actelor normative în vigoare 

         Proiectul Ordinului ministrului justiție privind  aprobarea Regulamentului privind 

organizarea formării profesionale pentru admiterea în profesia de administrator autorizat și 

desfășurării examenului de calificare în profesia de administrator autorizat nu reclamă cheltuieli 

bugetare. 

Avizarea și consultarea proiectului 

În scopul respectării prevederilor legii nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul 

decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficială a Ministerului Justiţiei (compartimentul 

„Transparenţa decizională”, directoriul „Proiecte transmise spre coordonare”), şi pe portalul 

guvernamental particip.gov.md.  

 

 

 

     Viceministru                                   Nicolae Eșanu 


