
                                                                            

Cine este executorul judecătoresc? 
Executorul judecătoresc este unica persoană 

autorizată să efectueze executarea silită a 

documentelor executorii. 

Executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni 

de executare silită doar în circumscripţia camerei 

teritoriale a executorilor judecătoreşti în care biroul său 

îşi are sediul. Totuşi în cazul executării măsurilor de 

asigurare a acţiunii sau al executării prin urmărirea 

mijloacelor de transport, a mijloacelor băneşti de pe 

conturile debitorului, a valorilor mobiliare sau a 

participaţiunii debitorului la capitalul social, competenţa 

teritorială a executorului judecătoresc se extinde pe 

întreg teritoriul ţării iar  în cazul executării 

documentelor executorii prin urmărirea salariului 

debitorului, competent în executare este executorul 

judecătoresc în a cărui circumscripţie teritorială, 

stabilită de camera teritorială a executorilor 

judecătoreşti, se află sediul instituţiei de la care 

debitorul primeşte venituri.  

Mai multă informaţie despre executorii judecătoreşti 

o puteţi afla accesând adresa: http://www.unej.md  

Contestarea actelor executorului judecătoresc: 

Actele de executare întocmite de executorul 

judecătoresc sau acţiunile/inacţiunea acestuia pot fi 

contestate în instanţa de judecată în a cărei rază 

teritorială se află biroul executorului judecătoresc de 

către părţi şi de alţi participanţi la procesul de executare 

în termen de 15 zile, precum şi de terţii care consideră 

că le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege. 

 Actele de executare întocmite de executorul 

judecătoresc nu pot fi contestate dacă din momentul 

săvârșirii lor au trecut mai mult de 6 luni. 

 

 

 

Cheltuielile de executare: 
Cheltuielile de executare se compun din taxele pentru 

efectuarea actelor executorului judecătoresc, spezele 

procedurii de executare şi onorariul executorului 

judecătoresc.  

 Debitori ai taxelor pentru efectuarea actelor de 

executare şi ai spezelor procedurii de executare sînt în mod 

solidar creditorul şi debitorul procedurii de executare.  

Partea care solicită îndeplinirea unui act sau 

întreprinderea unei acţiuni în cadrul procedurii de executare 

este obligată să avanseze taxele pentru efectuarea actelor 

executorului judecătoresc şi spezele procedurii de executare 

necesare în acest scop. Pentru actele sau acţiunile dispuse şi 

efectuate din oficiu de către executorul judecătoresc, 

cheltuielile se avansează de către creditor. 

Taxele pentru efectuarea actelor executorului 

judecătoresc şi spezele procedurii de executare vor fi 

avansate de către creditor sau de persoana care solicită 

efectuarea acestor acte, conform borderoului întocmit de 

executorul judecătoresc, în cel mult 3 zile de la data 

comunicării sau pe măsura identificării necesităţii 

cheltuielilor de executare. Sumele destinate avansării taxelor 

pentru efectuarea actelor executorului judecătoresc şi 

avansării spezelor procedurii de executare pot fi plătite atât 

prin virament la contul executorului judecătoresc, cât şi 

direct în numerar. 

Onorariul executorului judecătoresc este încasat de la 

debitor, dacă legea nu prevede altfel, în temeiul unei 

încheieri emise de executorul judecătoresc, în toate cazurile 

de stingere, totală sau parţială, a obligaţiei stabilite în 

documentul executoriu sau de încetare a procedurii de 

executare. 

Executarea benevolă scuteşte debitorul de cheltuieli 

suplimentare pentru executare!!! 

 

În cazul executării benevole a hotărârii definitive 

până la expedierea documentului executoriu executorului 

judecătoresc urmează să prezentaţi instanţei dovada 

executării!!! 
 

 

 
 

 

CE TREBUIE SĂ ŞTIU 

DESPRE EXECUTAREA 

SILITĂ A HOTĂRÂRII 

JUDECĂTOREŞTI? 

 

 

 
 Sunt creditor dacă: în interesul meu a fost emis un 

document executoriu. 

-  

- Sunt debitor dacă:   prin documentul executoriu sunt 

obligat să efectuez anumite acţiuni ori să se mă abţin de 

la efectuarea lor. 

 
 

http://www.unej.md/


 

Executarea silită reprezintă ultima fază a procesului 

civil în cadrul căreia vă puteţi realiza efectiv drepturile 

statornicite printr-un titlu executoriu. 

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie 

obligaţia sa, stabilită prin hotărârea unei instanțe sau 

printr-un titlu, aceasta se aduce la îndeplinire prin 

executarea silită. 

Pot fi executate silit obligaţiile al căror obiect constă 

în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori 

folosinţa acestuia desfiinţarea unei construcţii, plantaţii 

ori alte lucrări sau luarea unei alte măsuri admise de 

lege. 

Sunt documente executorii şi se execută conform 

normelor stabilite de Codul de Executare a RM: 

- titlurile  executorii eliberate de instanţa de judecată în 

condiţiile legii;  

- hotărârile date de instanţele de judecată în cauzele 

de contencios administrativ, încheierile, 

ordonanţele instanţelor de judecată, dacă legea nu 

prevede altfel; 

- deciziile (hotărârile) contravenţionale, inclusiv cele 

emise de agenţii constatatori în limitele competenţei 

atribuite lor prin lege, titlurile executorii emise pe cauze 

penale și sentinţele pe cauzele penale, în partea încasării 

amenzii,precum şi în partea acţiunii civile; 

-  ordonanţele privind liberarea de răspundere penală 

cu tragerea la răspundere contravenţională sub formă de 

amendă; 

- titlurile executorii emise în baza hotărârilor 

instanţelor de judecată străine şi hotărârilor arbitrale 

străine, recunoscute şi încuviinţate spre executare pe 

teritoriul Republicii Moldova; 

- hotărârile (deciziile) cu privire la aplicarea de 

sancţiuni eliberate de autorităţile publice şi/sau de alte 

instituţii abilitate prin lege cu funcţii de reglementare şi 

de control. 

Şi alte documente prevăzute expres în art.11 Cod de 

executare. 

Nu puteţi declanşa procedura executării silite în 

lipsa unui titlu executoriu! 

 

Eliberarea titlului executoriu 

Titlul executoriu se eliberează creditorului la cerere 

de către prima instanţă, după rămânerea definitivă a 

hotărârii. 

Se execută imediat ordonanţa sau hotărârea 

judecătorească prin care pârâtul este obligat la plata: 

- pensiei de întreţinere; 

- salariului şi a altor drepturi ce decurg din raporturi 

de muncă, precum şi a indemnizaţiilor prevăzute de 

statutul şomerilor, în mărimea unui salariu mediu; 

- reparaţiei prejudiciilor cauzate prin vătămare a 

integrităţii corporale sau prin o altă vătămare a sănătăţii 

ori prin deces, dacă reparaţia s-a efectuat sub formă de 

prestaţii băneşti periodice; 

- unui salariu mediu pentru absenţă forţată de la 

lucru, în cazul reintegrării în serviciu; 

- reintegrarea în serviciu a salariatului concediat 

sau transferat nelegitim. 

 

În caz de pierdere sau deteriorare a titlului 

executoriu, instanţa de judecată care a emis titlul 

executoriu  va elibera, în cel mult 5 zile, un duplicat al 

acestuia. 

 Cererea de eliberare a duplicatului poate fi 

înaintată de creditor sau de executorul judecătoresc, cu 

anexarea dovezilor care confirmă pierderea sau 

deteriorarea titlului executoriu. Cererea de eliberare a 

duplicatului se examinează pe baza dosarului și/sau a 

materialelor anexate la cerere. 

 Titlul executoriu poate fi prezentat spre executare 

în decursul a 3 ani de la rămânerea definitivă a 

hotărârii judecătoreşti în al cărei temei a fost emis, 

dacă legea nu prevede altfel. 

Hotărârile judecătoreşti în contencios administrativ 

se prezintă spre executare în decursul a 30 de zile  de la 

data expirării termenului de executare benevolă stabilit 

de lege sau de instanţa de judecată. 

 

Modalitatea de prezentare a titlului 

executroriu spre executare:  

Documentul executoriu se prezintă spre executare 

de către creditor executorului judecătoresc. 

Instanţa de judecată prezintă din oficiu titlul 

executoriu spre executare în cauzele ce ţin: 

- de urmărirea sumelor ce urmează a fi făcute venit 

la stat; 

- urmărirea sumelor încasate din contul statului, din 

contul întreprinderilor de stat şi al celor municipale, 

al societăţilor comerciale cu capital majoritar de 

stat; 

- de încasarea sumelor pentru repararea prejudiciilor 

cauzate prin vătămarea integrităţii corporale, prin o 

altă vătămare a sănătăţii sau prin deces, dacă 

repararea s-a efectuat sub formă de prestaţii băneşti 

periodice; 

- de repararea prejudiciului cauzat prin încălcarea 

dreptului la judecarea în termen rezonabil a cauzei 

sau a dreptului la executarea în termen rezonabil a 

hotărârii judecătoreşti; 

- de repararea prejudiciului cauzat prin acţiunile 

ilicite ale organelor de urmărire penală, ale 

procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; 

- de restabilirea la locul de muncă şi de încasarea 

salariului mediu pentru întreaga perioadă de absenţă 

forţată de la muncă; 

- încasarea indemnizaţiilor pentru incapacitate 

temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări 

sociale prevăzute de lege; 

- de încasarea cheltuielilor pentru acordarea 

asistenţei juridice garantate de stat. 

În aceste cazuri creditorul este în drept să aleagă un 

alt executor judecătoresc, conform procedurii 

stabilite la art. 32 Cod de executare. 

 



 


