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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
LOCUL ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI
1. Sub raport didactic:
a) locul disciplinei în cadrul curriculumului universitar:
Disciplină de învăţămînt, care asigura formarea de ansamblu pentru profesiunea de
jurist, precum şi o pregătire teoretică fundamentală, or, reieşind din locul disciplinei în
curriculumul universitar, Executarea Hotaririlor Judiciare prezintă prin sine o formă
înaintată de cunoaştere a dreptului, a înţelegerii esenţei şi sensului, a valorii şi
importanţei acestuia în reglementarea activităţii umane.
Intr-o societate contemporana este greu de conceput organizarea eficienta a prevenirii
si combaterii criminalitatii fara cunostinte profunde in domeniul executarii pedepsei,
acestea contribuind la gestionarea proceselor sociale,adoptarea legilor,hotaririlor,actelor
normative cu caracter preventiv antiinfractional.
Scopul si sarcinile/obiectivele acestui curs
constau in oferirea studentilor
cunostintelor teoretico-practice in domeniul executarii pedepsei inclusiv in domeniul
prevenirii/profilaxiei infractiunilor si a altor incalcari de lege.
b) semnificaţia formativă:
Comunitatea umana impartaseste anumite atitudini in raport cu comportamentul
deviant.In acest context procedura de executare are sarcina de a apara si de a realiza
drepturile si libertatile persoanelor fizice si ale asociatiilor acestora,interesele persoanelor
juridice prin executarea silita a hotaririlor,deciziilor,incheierilor,ordonantelor instantelor
de judecata.In scopul indeplinirii acestei sarcini, legislatia privind executarea hotaririlor
cu caracter civil stabileste competenta organelor de executare,statutul lor,modul si
conditiile de executare silita a documentelor executorii.Modul si conditiile de punere in
executare a documentelor executorii se extind asupra persoanelor cu functii de
raspundere, persoanelor fizice fara deosebire de rasa,de nationalitate, de origine etnica, de
limba,de sex, de opinie, de apartenenta politica,de avere sau de origine sociala, precum si
asupra persoanelor juridice,indiferent de tipul de proprietate si de forma juridica de
organizare.Astfel,in executarea documentelor executorii executorul judecatoresc este
independent si se supune numai legii.Orice imixtiune in activitatea de executare a
documentelor executorii este inadmisibila si atrage raspunderea prevazuta de lege.
Amintim ca,normele penale se refera la acele comportamente care prezinta un pericol
deosebit pentru valorile sociale,iar in cadrul pedepselor penale una dintre cele mai dure
sanctiuni o constituie privarea de libertate.Astfel,daca la primul Congres al Natiunilor
Unite referitor la prevenirea crimelor si tratamentul delincventilor (Geneva 1955 ) a fost
adoptat „Ansamblul de Reguli Minime pentru Tratamentul Delincventilor” , atunci la cel
de-al V-lea Congres (1975 ) au fost depuse eforturi considerabile in vederea inlocuirii
pedepsei privative de libertate cel putin pentru delincventii care nu pun in pericol pacea si
securitatea publica. In decembrie 1978, o comisie de experti, intrunita in Anglia la
Cambridge, examinind problema tratamentului penal al delincventilor in afara instititiilor
penitenciare,a conchis ca acest sistem trebuie sa se fundamenteze pe principiile
coerentei,justitiei,echitatii precum si a sanctiunilor diferentiate in dependenta de
gravitatea infractiunii savirsite,situatia sociala si economica a delincventului.
Prin urmare legislatia executional-penala reglementeaza modul si conditiile executarii
pedepsei,determina mijloacele de corijare a condamnatilor,stabileste modul de executare
2

a masurilor de siguranta si preventive,avind drept scop protectia drepturilor,libertatilor si
intereselor legitime ale persoanei, precum si acordarea de ajutor condamnatilor la
adaptarea sociala ulterioara.
Reesind din cele mentionate anterior studierea disciplinei Executarea Hotaririlor
Judiciare presupune dezvoltarea gîndirii juridice critice a studenţilor, crearea
aptitudinilor de polemizare ştiinţifică şi a abilităţilor de exprimare verbală precum si a
argumentarii propriului punct de vedere.
2. Sub raport metodologico-aplicativ:
La predarea disciplinei se ţine cont de faptul că aceasta este destinată studenţilor
anului IV al Facultăţii Drept, secţia zi şi anului V secţia cu frecvenţă redusă, care deja
posedă competenţe gnosiologice şi praxiologice în domeniu teoriei generale a dreptului,
dreptului constituţional,dreptului penal,dreptului procesual penal,criminologiei si
psihologiei judiciare prin urmare se va pune accentul pe studierea aprofundată a statutului
juridic al condamnatilor si cel al executorului judecatoresc. Se va încerca antrenarea cît
mai activă a studenţilor atît în timpul seminarelor, cît şi la orele de curs, combinarea
aspectelor teoretice cu cele practico-aplicative, examinîndu-se situaţii reale din practica
judiciară şi modelîndu-se cazuri fictive.
Pe parcursul predării disciplinei se pune accentul pe acele noţiuni şi instituţii ale
materiei, care să stimuleze interesul studenţilor şi să-i determine spre o pregătire
temeinică în vederea formării de buni specialişti în domeniul dreptului executional,atunci
cind la seminare se vor organiza dezbateri pe cele mai importante probleme teoreticopractice, se vor modela situaţii de caz şi se vor organiza jocuri de rol .
OBIECTIVELE FORMATIV-DEZVOLTATIVE
La finele studierii disciplinei, studenţii trebuie să obţină următoarele:
COMPETENŢE GNOSIOLOGICE:
• să cunoască etapele/direcţiile de cercetare ale dreptului Executional atit in RM cit
si in alte state;
• să identifice tipul statutului juridic al persoanei aflate in locul de detentie;
• să explice sistemul organelor de executare si mecanismele de interferenta dintre
acestea;
• să faca distinctia dintre Dreptul Executional si Dreptul Penitenciar ;
• să cunoască sarcinile si functiile institutiilor care pun in executare hotaririle
judecatoresti;
• sa determine mesanismele de exercitare a normelor dreptului executional;
• sa opereze cu aparatul epistemologic al disciplinei.
COMPETENŢE PRAXIOLOGICE:
• să fundamenteze din punct de vedere juridic necesitatea adoptării şi conţinutul
actelor normative din Republica Moldova;
• să distingă principalele probleme ale institutiilor penitenciare/organelor de
executare elaborind tehnici/modalităţi de soluţionare;
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• să fie capabili să polemizeze argumentat pe problemele teoretico-practice ale
dreptului executional;
• să argumenteze şi să contureze idealul de justiţie executionala prin prisma
dreptului comparat;
• să utilizeze în activitatea practică metodologia cunoaşterii dreptului de executare.

COMPETENŢE DE CERCETARE:
• să efectueze o analiză teoretico-practica a specificului sistemului de drept
executional al Republicii Moldova;
• să proiecteze si sa selecteze modelele executionale optimale;
• să propună soluţii în domeniul asigurării drepturilor şi libertăţilor fundamentale
ale participantilor procedurii de executare;
• să poată efectua cercetări în domeniul genezei ideilor politico-juridice despre
drepturile şi libertatile detinutilor prin prisma dreptului executional comparat.

DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
(secţia zi)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Denumirea temei
Dispozitii generale vizind executarea
hotaririlor cu caracter civil
Statutul executorului judecatoresc
Executarea
documentelor
executorii
privind litigiile locative
Contestarea
actelor
executorului
judecatoresc
Statutul juridic al condamnatului
Executarea pedepsei inchisorii
Ispasirea pedepsei privative de libertate de
catre anumite categorii de condamnati
Total:

curs
2 ore

Numărul de ore
seminar
total
2 ore
4 ore

2 ore
2 ore

2 ore
2 ore

4 ore
4 ore

2 ore

2 ore

4 ore

2 ore
2 ore
4 ore

2 ore
2 ore
2 ore

4 ore
4 ore
6 ore

16 ore

14 ore

30 ore
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CONŢINUTUL PROGRAMEI CONFORM GRILEI DE ORE (secţia zi)
A) Ore de curs
N/o
1.
2.

Tema
Dispozitii generale vizind
executarea hotaririlor cu caracter civil
Statutul executorului judecatoresc

3.

Executarea documentelor executorii
privind litigiile locative

4.

Contestarea actelor executorului
judecatoresc

5.

Statutul juridic al condamnatului

6.

Executarea pedepsei inchisorii

7.

Ispasirea pedepsei privative de
libertate de anumite categorii de
condamnati
Total

Forma prezentării
Prelegere interactivă
Prelegere interactivă
cu folosirea noilor
tehnologii
Prelegere interactivă
cu folosirea noilor
tehnologii
Prelegere interactivă
cu folosirea noilor
tehnologii
Prelegere interactivă
cu folosirea noilor
tehnologii
Prelegere interactivă
cu folosirea noilor
tehnologii
Prelegere interactiva
cu folosirea noilor
tehnologii

Nr. de ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
16 ore

B) Seminarii
N/o
1.

Tema
Dispozitii generale vizind executarea
hotaririlor cu caracter civil

2.

Statutul executorului judecatoresc

3.

Executarea documentelor
executoriiprivind litigiile locative

4.

Contestarea actelor executorului
judecatoresc

5.

Statutul juridic al condamnatilor

6.

Executarea pedepsei inchisorii

7.

Ispasirea pedepsei privative de

Forma prezentării
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Seminar interactiv cu
examinarea studiului de
caz
Seminar interactiv cu
prezentarea referatelor
problematizate
Seminar interactiv cu
desfăşurarea
dezbaterilor
Seminar interactiv cu
desfăşurarea
dezbaterilor
Seminar interactiv cu
desfasurarea
dezbaterilor
Seminar interactiv cu

Nr. de ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
2 ore
5

libertate de anumita categorii de
condamnati.
Total

desfasurarea
dezbaterilor
14 ore

DISTRIBUIREA ORIENTATIVĂ A ORELOR PE TIPURI DE ACTIVITĂŢI
(secţia cu frecvenţă redusă)
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Denumirea temei
Dispozitii generale vizind executarea
hotaririlor cu caracter civil
Statutul executorului judecatoresc
Statutul juridic al condamnatului
Executarea pedepsei inchisorii
Ispasirea pedepsei privative de libertate de
anumite categorii de condamnati
Total:

curs
2 ore

Numărul de ore
seminar
total
2 ore

2 ore
2 ore
2 ore
2 ore

-

2 ore
2 ore
2ore
2 ore

10 ore

-

10 ore

BLOCUL DE CONŢINUT
Tema 1 Dispozitii generale vizind executarea hotaririlor cu caracter civil
1. Conceptul, obiectul şi specificul legislatiei executionale civile.
2. Sarcinile si principiile executarii hotaririlor cu caracter civil.
Tema 2 Statutul executorului judecatoresc
1. Drepturile si obligatiile executorului judecatoresc.
2. Consecintele neexecutarii cerintelor executorului judecatoresc.
3. Recuzarea si abtinerea de la executare a executorului judecatoresc.
Tema 3 Executarea documentelor executorii privind litigiile locative
1.
2.
3.
4.
5.

Evacuarea.
Executarea hotaririlor privind evacuarea cu acordarea unui alt spatiu locativ.
Executarea hotaririlor privind avacuarea fara acordarea unui alt spatiu locativ.
Executarea hotaririlor privind instalarea in spatiul locativ
Executarea hotaririlor privind stramutarea in alt spatiu.

Tema 4 Contestarea actelor executorului judecatoresc
1. Persoanele care sunt in drept de a contesta actele de executare.
2. Termenul de contestare a actelor de executare.
3. Procedura de judecare a cererii
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Tema 5 Statutul juridic al condamnatului
1. Principiile de baza ale statutului juridic al condamnatului.
2. Drepturile,obligatiile si interesele legitime ale condamnatilor.
3. Principalele mijloace de corijare a persoanelor condamnate.
Tema 6 Executarea pedepsei inchisorii
1.
2.
3.
4.

Institutiile care asigura executarea pedepsei inchisorii.Categoriile penitenciarelor.
Primirea condamnatilor in penitenciar.
Dosarul personal al condamnatului.
Regimul de detinere in penitenciar.

Tema 7 Ispasirea pedepsei privative de libertate de anumite categorii de condamnati
1. Ispasirea pedepsei privative de libertate de catre femei.
2. Ispasirea pedepsei privative de libertate de catre minori.
3. Masurile de stimulare si sanctionare aplicate detinutilor.
STRATEGII DE EVALUARE
Evaluarea curentă se va efectua prin referate problematizate privind originea şi
evoluţia principalelor curente filosofico-juridice, notele obţinute la orele practice
argumentîndu-se în funcţie de modul de participare a studenţilor la dezbateri, studii de
caz, jocuri pe rol, pregătirea referatelor.
Tematica referatelor propuse studenţilor pentru evaluarea lucrului individual:
1. Sistemul executional al Republicii Belarus.
2. Sistemul executional al Canadei.
3. Sistemul executional al Republicii Columbia.
4. Sistemul executional al Republicii Franceze.
5. Sistemul executional al Germaniei.
6. Sistemul executional al Statului Israel.
7. Sistemul executional al Republicii Polone.
8. Sistemul executional al Romaniei.
9. Sistemul executional al Federatiei Ruse.
10. Sistemul executional al SUA.
11. Sistemul executional al Ucrainei.
12. Sistemul executional al Republicii Dominicane.
13. Sistemul executional al Republicii Federale Nigeria.
Tematica studiilor de caz.
În cadrul desfăşurării orelor practice, studiile de caz vor avea drept subiect:
•
•
•
•

Executarea silita a documentelor executorii.
Cheltuelile de judecata.
Procedura de executare.
Intoarcerea executarii silite.
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• Procedura de contestare a actelor executorului judecatoresc.
• Executarea pedepsei retragerii gradului militar.
• Executarea pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitatii.
Evaluarea finală - examen oral, care va consta în răspunderea studentului la
subiectele din bilet. Biletul va conţine trei subiecte, dintre care două subiecte teoretice, al
treilea subiect vizînd analiza unei şcoli sau curent juridic.
Algoritmul calculării notei la examen.
Pentru un scor total de 100%, răspunsul la prima întrebare teoretică va constitui 30%,
la a doua întrebare teoretică – 30 %, la a treia întrebare care vizează analiza unei şcoli sau
curent juridic – 40 %.
100% - nota „zece”,
90% - nota „nouă”,
80% - nota „opt”,
70% - nota „şapte”,
60% - nota „şase”,
50% - nota „cinci”,
40% - nota „patru”,
30% - nota „trei”,
20% - nota „doi”,
10% - nota „unu”.
Explicarea procentajului pe parametri:
Evaluarea competenţelor gnoseologice la întrebarea teoretică:
• Expunerea logică şi consecventă a materialului din program – 30 %;
• Argumentarea opiniilor ştiinţifice cu referinţe la operele doctrinare – 30%;
• Utilizarea propriilor argumente în baza cercetărilor individuale, cu formularea
unor concluzii originale – 30%;
• Nivelul lingvistic la expunerii (utilizarea corectă a terminologiei juridice, stilul
etc.) – 10%.
Evaluarea competenţelor praxiologice la subiectul trei:
• Corectitudinea analizei esenţei şcolii sau curentului juridic – 65%;
• Argumentarea textuală a soluţiei obţinute – 15%;
• Originalitatea analizei – 20%.
Pentru activitatea din timpul anului universitar se pot acorda puncte suplimentare. Se
acordă un punct suplimentar pentru prezenţă integrală la cursuri şi la seminarii şi pentru
participarea activă la dezbaterile de la orele practice, la soluţionare studiilor de caz şi
prezentarea referatelor problematizate.
De asemenea vor fi încurajaţi membrii activi ai Centrului ştiinţific studenţesc
„Persifonia” din cadrul Catedrei „Drept Public”, precum şi participanţii cu rapoarte în
domeniul executarii pedepsei în cadrul Conferinţei studenţeşti anuale Symposia
Studentium.
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Subiectele propuse pentru examenul la disciplina „Executarea Hotaririlor Judiciare”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sarcina si scopul procedurii de executare.
Principiile executarii hotaririlor cu caracter civil.
Dispozitii generale privind executarea silita a documentelor executorii.
Corectarea erorilor si omisiunilor din titlul executoriu.
Drepturile si obligatiile executorului judecatoresc.
Consecintele neexecutarii cerintelor executorului judecatoresc.
Recuzarea si abtinerea de la executare a executoriului judecatoresc.Procedura de
solutionare.
8. Dispozitii generale privind cheltuelile de judecata.
9. Partile in procedura de executare.Drepturile si obligatiile acestora.
10. Intentarea procedurii de executare.
11. Concilierea partilor in procedura de executare.
12. Masurile de asigurare a executarii documentului executoriu.
13. Executarea documentelor executorii privind litigiile locative.
14. Procedura de contestare a actelor executorului judecatoresc.
15. Principiile legislatiei executional-penale.
16. Principiile de baza ale statutului juridic al condamnatului.
17. Trimiterea hotaririlor cu caracter penal spre executare .
18. Controlul judiciar.
19. Controlul procurorului.
20. Controlul departamental.
21. Controlul exercitat de organizatiile nationale si internationale.
22. Executarea silita a pedepsei amenzii.
23. Executarea pedepsei privative de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a
exercita o anumita activitate .
24. Executarea pedepsei retragerii gradului militar,a titlului special a gradului de
calificare si a distinctiilor de stat.
25. Executarea pedepsei muncii neremunerate in folosul comunitatii.
26. Institutiile care asigura executarea pedepsei inchisorii.
27. Categoriile penitenciarelor.
28. Primirea condamnatului in penitenciar.
29. Dosarul personal al condamnatului.
30. Drepturile,obligatiile si interesele legitime ale condamnatilor.
31. Regimul de detinere in penitenciare si mijloacele de asigurare a regimului.
32. Conditiile materiale si de trai,asistenta medicala in penitenciare.
33. Munca,instruirea profesionala a condamnatilor,munca educativa cu condamnatii.
34. Masurile de stimulare si sanctionare a condamnatilor.
35. Penitenciarele de tip deschis,semiinchis si de tip inchis.
36. Particularitatile executarii pedepsei in penitenciarul pentru minori.
37. Executarea pedepsei privative de libertate de catre femei.
38. Detentiunea pe viata.
39. Aminarea executarii pedepsei.
40. Stingerea executarii pedepsei.
41. Ajutorul acordat persoanelor eliberate din locurile de detentie.
42. Executarea pedepselor de catre persoanele juridice.
43. Executarea masurilor preventive.
9

BIBLIOGRAFIE:
A. Obligatorie
1.
2.
3.
4.
5.
2011.

Codul de executare al RM. Chişinău: PRAG-3, 2011
Codul de executare al RM.Comentariu. Chişinău: PRAG-3, 2011.
Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Omului.1948.
Conventia Europeana pentru Apararea Drepturilor Civile si Politice.1966
Rotari Oxana. Probleme actuale ale executarii pedepsei.Chisinau: Foxtrot,

B. Facultativă
1.
2.
3.

Florea V.,Florea L. Drept executional penal. Chisinau: Litera, 2000.
Oancea Ion. Drept executional penal. Bucureşti: ALL EDUCATIONAL, 2003.
Belii Nicolae. Penitentiarnoe pravo PM. Chisinau: Litera, 2001.

10

