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I. PRELIMINARII
Într-o societate democratică rolul deontologiei pentru profesiile juridice este unul
fundamental din cauza că are menirea de a face ca ele să funcționeze pe principiul supremației
legii, de promovare a drepturilor și libertăților omului. Deontologia profesională a executorului
judecătoresc este ramura dreptului care reglementează comportamentul executorului judecătoresc
atât în timpul exercitării îndatoririlor profesionale în cadrul biroul or la ieșiri în teritoriu, cât și
după orele de lucru, în timpul activităților personale. Deontologia profesională de asemenea
reglementează mecanismul sancțiunilor disciplinare impuse executorilor judecătorești pentru
încălcarea normelor deontologice profesionale.
Deontologia profesională a judecătorilor a devenit o disciplină foarte actuală în special după
adoptarea Codului de etică a executorilor judecătorești. Studierea acestei discipline de către
executorii judecătorești stagiari este esențială pentru cunoașterea de către aceştia a modului în care
să trateze diverse situații și dileme etice în viitoarea activitate profesională în calitate de executor
judecătoresc.
II. COMPETENȚE
Prin studiul disciplinei, audientul va obține următoarele competențe:
• să definească conceptele de baza ale deontologiei executorului judecătoresc (independența,
imparțialitatea, integritatea judecătorului ș.a.);
• să cunoască prevederile standardelor internaționale și naționale privind deontologia
profesiei executorului judecătoresc;
• să cunoască tipul sancțiunilor disciplinare care pot fi impuse executorului judecătoresc
pentru abateridisciplinare și mecanismul de sancționare;
• să interpreteze normele ce formează disciplina și deontologia profesiei de executorul
judecătoresc.
III. PRINCIPALELE OBIECTIVE
La sfârșitul studiului disciplinei, audientul va fi capabil:
- să identifice încălcările disciplinare care pot fi comise de către executorii judecătorești și
să le definească prin prisma prevederilor legislației naționale;
- să aplice principalele principii aplicabile profesiei de executor judecătoresc;
- să determină regulile generale aplicabile relațiilor executorului judecătoresc cu părțile cât
și ceilalți executori judecătorești ;
- să stabilească regulile generale de conduită a executorului judecătoresc în public;
- să aplice standardele profesionale a profesiei de executor judecătoresc.

2

IV. ADMINISTRAREA DISCIPLINEI
Denumirea
disciplinei
Deontologia
profesională
a
executorului
judecătoresc

Formator

Total ore

Ceban
Olga

Ore curs

28

8

Ore
practice

Evaluarea
Test pentru
verificarea
cunoștințelor

20

V. TEMATICA ȘI REPARTIZAREA ORIENTATIVĂ A ORELOR
Nr.
d/o

Tematica

Ore curs

Ore
practice

1.

Introducere în etică și deontologie

1

2

2.

Principiile inerente activității profesionale

2

6

3.

Conduita executorului judecătoresc cu părțile,
participanții și terții procedurii de executare, cât și
cu alți executori judecătorești

2

6

4.

Conduita executorului judecătoresc în public

1

2

5.

Solidaritatea executorilor judecătorești

1

2

6.

Standardele naționale și internaționale privind etica
executorului judecătoresc
TOTAL

1

2

8

20

VI. UNITĂȚI TEMATICE
Unități tematice

Strategii didactice
Resurse logistice

Sugestii pentru
lucrul individual

Curs prelegere,
Seminar

Lectura surselor
bibliografice

Tema 1.Introducere în etică și deontologie
-

-

Ore curs
Conceptul deontologiei executorului
judecătoresc: noțiune, obiect, trăsături
caracteristice;
Evoluția
deontologiei
executorului
judecătoresc în Republica Moldova;
Sarcinile
deontologiei
executorului
judecătoresc.
Ore practice
Verificarea
cunoștințelor
privind
aspectele introductive ale deontologiei
executorului judecătoresc.
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Tema 2. Principiile inerente activității profesionale
-

-

-

-

Ore curs
Principiile deontologiei profesionale:
noțiune,clasificare, caracteristici;
Independenţa,
profesionalismul,
imparţialitatea și tratamentul egal,
diligenţa și legalitatea ca principiile
generale a deontologiei profesionale;
Obligaţia de a acţiona, caracterul
adecvat ale măsurilor de executare,
caracterul public al activităţii ca
principiile speciale a deontologiei
profesionale;
Accesul la date, prelucrarea datelor și
confidenţialitatea, incompatibilităţi și
conflictul de interese;
Interzicerea publicităţii în activitatea
executorului judecătoresc;
Aspecte deontologice referitor la
cheltuielile de executare și rambursarea
acestora și operaţiunile financiare.

Curs prelegere,
Seminar,
Studiu de caz

Lectura surselor
bibliografice,
examinarea notelor
informative
și
practicii colegiului
disciplinar

Ore practice
Soluționarea spețelor ce constituie sau
pot constitui încălcarea de către
executorul judecătoresc a principiilor
deontologiei profesionale.
Tema 3. Conduita executorului judecătoresc cu părțile, participanții și terții procedurii de
executare, cât și cu alți executori judecătorești

-

-

Ore curs
Aspecte deontologice referitor la
relaţiile cu părţile și Participanţii
procedurii de executare
Aspecte deontologice referitor la
relaţiile cu creditorii
Furnizarea informaţiei și notificarea
părţilor și participanţilor.

Curs prelegere,
Seminar,
Studiu de caz

Lectura surselor
bibliografice,
examinarea notelor
informative
și
practicii colegiului
disciplinar

Ore practice
Soluționarea spețelor ce constituie sau
pot constitui încălcarea de către
executorul judecătoresc a regulilor
privind conduita cu părțile, participanții
și terții procedurii de executare, cât și cu
alți executori judecătorești.
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Tema 4. Conduita executorului judecătoresc în public
Ore practice
- Relaţiile executorului judecătoresc cu
terţii și instituţiile,
magistraţii și
avocaţii;
- Relaţiile executorului judecătoresc cu
mass-media și apariţia în mass-media.
Participarea la evenimente publice;
- Practici inadmisibile în activitatea de
executor judecătoresc;
- Utilizarea legitimaţiei oficiale.
Ore practice
Soluționarea spețelor ce constituie sau
pot constitui încălcarea de către
executorul judecătoresc a regulilor
privind conduita în public.
Tema 5. Solidaritatea executorilor judecătorești
-

Ore curs
Relaţiile dintre executorii judecătorești.
Concurenta profesională neloială;
Executorul judecătoresc stagiar și
personalul biroului;
Interacţiunea
între
executorul
judecătoresc și autorităţile competente;
Relaţiile cu UNEJ.
Ore practice
Soluționarea spețelor ce constituie sau
pot constitui încălcarea de către
executorul judecătoresc a principiilor de
solidaritate.

Curs prelegere,
Seminar,
Studiu
de
caz.

Lectura
surselor
bibliografice,
examinarea
notelor
informative și
practicii
colegiului
disciplinar

Curs prelegere,
Seminar,
Studiu de caz

Lectura surselor
bibliografice,
examinarea notelor
informative
și
practicii colegiului
disciplinar

Tema 6. Standardele naționale și internaționale privind etica executorului judecătoresc

-

-

Ore curs
Standardele naționale și internaționale
privind etica executorului judecătoresc:
noțiune, specific, interpretare;
Cadrul legislativ și normativ național
privind
principiul
standardele
profesionale a executorului judecătoresc.

Curs prelegere,
Seminar

Lectura
surselor
bibliografice

Ore practice
Soluționarea spețelor în care se poate
pune problema încălcării standardelor
naționale și internaționale privind etica
executorului judecătoresc.

5

VII. EVALUAREA DISCIPLINEI
Evaluarea se va efectua continuu și la final.
A. Evaluarea continuă se va realiza prin participarea audientului la discuții, lucru în
grup, lucrări de control, testări.
B. Evaluarea finală se va efectua ca examen la finele semestrului prin soluționarea
unui test.
VIII.
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