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REZUMAT 

În acest articol am analizat temeiurile de executare imediată a hotărârilor judecătorești și asigurarea ei. Am evidențiat 

cele mai esențiale aspecte care pot apărea în practica judiciară la punerea în executare imediată  a hotărârilor 

judecătorești. 

Dat fiind faptul că scopul executării imediate a hotărârii judecătorești este de a fi evitat riscul vulnerabilității 

patrimoniale al creditorului, am analizat și anumite aspecte ce țin de asigurarea executării hotărârii judecătorești. 
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SUMMARY 

In this article, we have analyzed the grounds for the immediate execution of court decisions and their assurance. We 

have highlighted the most essential aspects that can appear in the judicial practice of the immediate execution of court 
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decisions. 

Given the fact that the purpose of the immediate execution of the judgment is to avoid the risk of patrimonial 

vulnerability of the creditor, we also analyzed certain aspects related to ensuring the execution of the judgment. 

Key words: decision, judicial, execution, insurance, immediately. 

 

Introducere. Potrivit art. 256 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, hotărârea judecătorească se 

execută, în modul stabilit de lege, după ce rămâne definitivă, cu excepția cazurilor de executare imediată după pronunțare. 

Prezentul articol conține o normă generală privind executarea hotărârii judecătorești care stipulează efectul 
executorialității hotărârii rămase definitive. Hotărârea judecătorească se execută silit după ce rămâne definitivă, cu 

excepția cazurilor de executare imediată, care se execută până a rămâne definitivă, adică din momentul pronunțării ei (art. 

256 CPC). Mecanismul executării silite se aplică dacă debitorul nu execută benevol hotărârea judecătorească. Codul de 

executare din 24.12.2004 constituie principalul act legislativ ce reglementează procedura de executare a hotărârilor 

judecătorești, cât și a altor documente executorii. 

Metode aplicate și materiale utilizate. Rezultatele lucrării au fost obținute în urma utilizării următoarelor metode de 

cunoașterea: sinteza, analiza, și comparația. Cea din urmă a contribuit la evidențierea particularităților executării imediate 

a hotărârii judecătorești. 

Rezultatele obținute și discuții. Pentru a fi pusă în executare hotărârea, instanța de judecată la cererea creditorului 

urmează să elibereze titlu executoriu. Ca noțiune, titlul executoriu reprezintă acel act judecătoresc, care conține dreptul 

de creanță statuat prin hotărârea judecătorească definitivă și face posibilă punerea ei în executare pe cale silită. 

Titlul executoriu este eliberat de către prima instanță. Dacă, de regulă, titlul executoriu se eliberează doar după 
rămânerea definitivă a hotărârii, în cazurile de executare imediată, titlul executoriu se eliberează imediat odată cu 

pronunțarea hotărârii, în lipsa cererii creditorului (art. 12  CE). Dacă instanța ierarhic superioară în ordine de apel sau de 

recurs modifică hotărârea sau emite o nouă hotărâre, în orice caz, titlul executoriu se eliberează de prima instanță. 

Nu toate hotărârile judecătorești sunt susceptibile de executare silită, în privința lor nici nu se eliberează titlu 

executoriu. Sunt executate hotărârile în legătură cu care poate fi aplicată forța coercitivă pentru realizarea dreptului de 

creanță al creditorului. Cu alte cuvinte, pot fi executate silit hotărârile prin care a fost admisă acțiunea în realizare. 

Reclamantul prin intermediul acțiunii în realizare urmărește aplicarea forței coercitive pentru realizarea dreptului său, de 

exemplu, încasarea datoriei, revendicarea bunului, evacuarea din spațiul locativ, încasarea pensiei de întreținere, obligarea 

pârâtului de a îndeplini anumite acțiuni etc. 

Instanța de judecată nu va elibera titluri executorii privitor la hotărârile prin care au fost admise acțiunile civile în 

constatare și cele în transformare. Acțiunea în constatare reprezintă acțiunea prin care se urmărește recunoașterea 
existenței sau inexistenței unui drept sau a unei obligații, de exemplu, recunoașterea dreptului de proprietate asupra 

bunului imobil, recunoașterea valabilității contractului, constatarea paternității, contestarea paternității, declararea 

nulității unui contract, declararea nulității adopției, declararea nulității căsătoriei. Acțiunile civile de transformare 

(constituire) urmăresc scopul apariției, modificării sau stingerii unor raporturi material-juridice. De exemplu, rezilierea 

contractului, decăderea din drepturile părintești, desfacerea căsătoriei, modificarea contractului. În aceste cazuri, 

realizarea drepturilor reclamantului statuate prin hotărâre are loc prin simpla înregistrare a hotărârii la organul competent 

(Agenția Servicii Publice) sau pe altă cale, dar nu prin executarea silită. 

Dacă hotărârea este susceptibilă de executare silită, aceasta se prezintă spre executare, de creditor, iar în cazurile 

prevăzute în art. 15 alin. (2) din CE, instanța de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre executare, de exemplu, 

în cazul  urmăririi sumelor ce urmează a fi făcute venit la stat, urmăririi pensiei de întreținere, reparării prejudiciului 

cauzat prin acțiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii și ale instanțelor judecătorești etc. 
Drepturile de creanță ale reclamantului confirmate prin titlu executoriu sunt prescriptibile. Potrivit art. 16 alin. (1) din 

CE, titlul executoriu poate fi prezentat spre executare în decursul a 3 ani de la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești 

în al cărei temei a fost emis, dacă legea nu prevede altfel. Hotărârile judecătorești 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 instanța 

de judecată. 

Este de remarcat că prin punerea în aplicare a Legii nr. 155 din 05.07.2012 pentru modificarea și completarea Codului 

de procedură civilă al Republicii Moldova au devenit caduce mai multe norme din Legea contenciosului administrativ. În 

scopul aplicării corecte în practica judiciară a normelor  privind punerea în executare a hotărârilor date în contenciosul 

administrativ prin Recomandarea CSJ nr. 82 din 21.10.2015, cu privire la momentul punerii în executare a hotărârilor 

date de instanțele de judecată în cauzele de contencios administrativ, s-a menționat: ,,reieșind din principiul Lex posterior 

derogat legi priori, conform căruia, legea mai recentă primează față de legea mai veche, la executarea silită a hotărârilor 

de contencios vor fi aplicabile dispozițiile Codului de procedură civilă în redacția Legii nr.155 din 05.07.2012 și Codului 
de executare, republicat la 05.11.2010, potrivit cărora, hotărârea este executorie din momentul în care a devenit 

definitivă”. 

Recomandările respective au fost date din considerentul că art. 30 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ 

stipulează că ,,hotărârea instanței de contencios administrativ asupra acțiunii judecate în fond poate fi atacată cu recurs, 

în termen de 15 zile…” Norma dată nu va fi aplicată, deoarece a fost abrogată tacit. 

Potrivit art. 256 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, urmează a fi executate imediat ordonanța sau 

hotărârea judecătorească prin care pârâtul este obligat la plata: 

a) pensiei de întreținere; 

b) salariului și a altor drepturi ce decurg din raporturi de muncă, precum și a indemnizațiilor prevăzute de statutul 
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șomerilor, în mărimea unui salariu mediu; 

c) reparației prejudiciilor cauzate prin vătămare a integrității corporale sau prin o altă vătămare a sănătății ori prin 

deces, dacă reparația s-a efectuat sub formă de prestații bănești periodice; 

d) unui salariu mediu pentru absență forțată de la lucru, în cazul reintegrării în serviciu. 

(2) Hotărârea judecătorească privind reintegrarea în serviciu a salariatului concediat sau transferat nelegitim urmează 

a fi executată imediat. 

Executarea imediată a hotărârii reprezintă executarea hotărârii nedefinitive. Sunt executate imediat hotărârile 

judecătorești numai în cazurile expres prevăzute de lege. Hotărârile judecătorești care se execută imediat produc aceleași 
efecte ca și hotărârea judecătorească definitivă din momentul pronunțării ei. Adică va avea calitatea de hotărâre obligatorie 

și executorie. 

De fiecare dată executarea imediată a hotărârii este obligatorie. Cu alte cuvinte, executarea imediată nu se dispune de 

instanța de judecată la cererea creditorului. Această caracteristică a hotărârii există de drept prin efectul legii. Instanța de 

judecată în cazurile prevăzute în art. 256 CPC doar va consemna în dispozitivul hotărârii că aceasta urmează a fi executată 

imediat. Totuși dacă instanța a omis acest lucru, în virtutea legii, hotărârea va putea fi executată imediat. În privința 

hotărârilor judecătorești, care se execută imediat, titlurile executorii se eliberează imediat de instanța de judecată din 

oficiu, odată cu pronunțarea hotărârii. De asemenea, instanța de judecată prezintă din oficiu titlul executoriu spre 

executare (art. 15 alin. (2) CE) conform regulilor de competență materială și teritorială prevăzute în art. 30 CE. 

Executarea imediată facultativă, adică care poate fi dispusă de instanța de judecată în orice cauză civilă, la cererea 

creditorului, a fost exclusă odată cu abrogarea art. 257 CPC prin Legea nr. 5 din 15.01.2012 pentru modificarea unor acte 

legislative [3].Toate acestea în vederea excluderii arbitrariului din partea judecătorilor, precum și a factorilor de 
coruptibilitate legislativă [4]. 

Din analiza cazurilor prevăzute în art. 256 CPC privind executarea imediată, observăm că legiuitorul a stipulat 

pretențiile a căror admitere prin hotărâre judecătorească sunt justificate de a fi puse în executare în mod operativ. În mare 

parte, subiecții raporturilor materiale juridice sunt persoane mai vulnerabile (părți mai slabe) în raport cu debitorul. 

Potrivit alin. (1) al art. 256 din CPC, urmează a fi executate imediat ordonanța sau hotărârea judecătorească prin care 

pârâtul este obligat la plata: 

a) pensiei de întreținere. Hotărârea judecătorească prin care pârâtul este obligat la plata pensiei de întreținere se 

execută imediat independent de forma acestei pensii (pensia de întreținere pentru copilul minor (art. 75 CF), pensia de 

întreținere de la soț și fostul soț (art. 84 din CF), pensia de întreținere pentru alți membri ai familiei (art. 91 CF)). 

La prezentarea titlului executoriu din oficiul instanței vor fi aplicate prevederile art. 30 alin. (3) din CE, ce stipulează 

că documentele executorii privind încasarea plăților periodice și documentele indicate la art. 15 alin. (2) Cod de executare, 
cu excepția celor de la lit. c), se prezintă spre executare executorului judecătoresc în a cărui competență teritorială, stabilită 

de camera teritorială a executorilor judecătorești, se află domiciliul sau sediul debitorului ori instituția penitenciară în care 

își ispășește pedeapsa debitorul. 

b) salariului și a altor drepturi ce decurg din raporturi de muncă, precum și a indemnizațiilor prevăzute de statutul 

șomerilor, în mărimea unui salariu mediu. Normele privind stabilirea cuantumului salariului mediu sunt prevăzute în 

Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu [1]. La 

determinarea salariului mediu se ia în considerare normative concrete de timp prevăzute în pct. 7 a Hotărârii Guvernului 

nr. 426. Salariul mediu pe o zi, în cazul perioadei de decontare de 12 luni, se determină prin împărțirea sumei salariului 

anual, care include toate formele de câștig și compensații, indemnizația pentru perioada concediului de odihnă precedent, 

salariul păstrat pe durata deplasărilor, îndeplinirii obligațiilor de stat și obștești, la 12 luni și la numărul mediu de zile 

calendaristice (29,4) sau zile lucrătoare pe lună (25,4; 21,1 sau 16,9 zile – în funcție de tipul săptămânii de lucru stabilit). 
Indemnizațiile prevăzute de statutul șomerilor le privim ca fiind un ajutor de șomaj în sensul art. 31 al Legii privind 

ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă [2]. Cuantumul lor este 

stabilit potrivit art. 32 din Legea nominalizată supra. 

c) reparația prejudiciilor cauzate prin vătămare a integrității corporale sau prin o altă vătămare a sănătății ori prin 

deces, dacă reparația s-a efectuat sub forma de prestații bănești periodice. De regulă, plata despăgubirilor pentru 

prejudiciul cauzat prin vătămare a integrității corporale sau prin altă vătămare a sănătății ori prin deces se efectuează în 

rate lunare (art. 1420 alin. (1) Cod civil).  Însă potrivit art. 1420 alin. (3) Cod civil, la cererea persoanei îndreptățite de a 

primi despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin vătămare a integrității corporale sau prin altă vătămare a sănătății ori prin 

deces, instanța de judecată poate stabili, dacă există motive întemeiate, ținând cont de posibilitățile persoanei responsabile, 

achitarea despăgubirilor în formă de plată unică pentru o perioadă de cel mult 3 ani. Numai în cazul când instanța de 

judecată a dispus efectuarea reparației sub formă de prestații bănești periodice, hotărârea judecătorească va fi executată 

imediat. 
d) unui salariu mediu pentru absență forțată de la lucru, în cazul reintegrării în serviciu. Absența forțată de la lucru 

are loc prin concedierea ilegală a salariatului (art. 86 din CM). Dacă instanța de judecată a dispus anularea actului de 

concediere cu reintegrarea în serviciu a salariatului și încasarea salariului, instanța de judecată va menționa în dispozitivul 

hotărârii și în titlul executoriu că hotărârea se va executa imediat în partea unui salariu mediu. Hotărârea în partea încasării 

celeilalte părți a salariului va putea fi executată din momentul rămânerii ei definitive (art. 254 alin. (2) CPC). 

2. De asemenea, această hotărâre se execută imediat în partea reintegrării în serviciu a salariatului concediat sau 

transferat nelegitim. 

Numărul cazurilor de executare imediată a hotărârilor judecătorești stipulate în art. 256 CPC nu poartă un caracter 

exhaustiv. În alte acte legislative găsim alte cazuri de executare imediată a hotărârii. De exemplu, potrivit art. 63 alin. (5) 
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Cod de executare ,,sistarea executării încheierilor de aplicare a măsurilor de asigurare a executării, în cazul anulării 

acestora de către instanță, se admite doar în temeiul hotărârii judecătorești definitive și se execută imediat de executorul 

judecătoresc care are în procedura sa documentul executoriu în baza căruia s-a dispus aplicarea măsurilor de asigurare a 

executării”. Prin urmare, și în dispozitivul acestei hotărâri instanța va menționa că se execută imediat. 

Potrivit art. 258 din Codul de procedură civilă, concomitent cu pronunțarea unei hotărâri privind adjudecarea unor 

sume de bani, a unor bunuri sau a contravalorii lor, instanța, la cererea părții interesate, depuse cel târziu în timpul 

pledoariilor, este în drept să dispună în dispozitivul hotărârii aplicarea măsurilor de asigurare, potrivit prevederilor 

Capitolului XIII”. 

Din analiza legislației procesuale civile a Republicii Moldova, constatăm că există trei instituții juridice ale asigurării: 

1) instituția asigurării acțiunii în legătură cu executarea hotărârii judecătorești care va fi pronunțată pe viitor (cap. XIII 

CPC); 2) instituția asigurării executării hotărârii judecătorești concomitent cu pronunțarea ei (art. 258 CPC); 3) instituția 

asigurării executării documentelor executorii (titlului executoriu) (art. 63 Cod de executare). 

Aceste instituții juridice sunt autonome, dar au același scop prevăzut în art. 174 CPC. Însă diferența dintre ele constă 

în momentul aplicării măsurilor de asigurare și subiectul împuternicit de a dispune aplicarea lor. Asigurarea acțiunii este 

dispusă până la pronunțarea hotărârii judecătorești, iar asigurarea executării hotărârii judecătorești odată cu pronunțarea 

ei. În ambele cazuri, măsurile de asigurare sunt dispuse de a fi aplicate de instanța de judecată. Asigurarea executării 

documentelor executorii are loc după intentarea procedurii de executare și este aplicată de executorul judecătoresc. 

Asigurarea executării hotărârii nu poate fi dispusă în fiecare fel de procedură civilă. Prin esența procedurilor speciale 

instanța de judecată nu poate dispune aplicarea unei măsuri de asigurare a executării hotărârii, întrucât nici asigurarea 

acțiunii civile nu se aplică în procedurile speciale. Condițiile și scopul asigurării acțiunii civile și implicit a asigurării 

executării nu permit de a fi aplicate în procedura specială. Mai mult, hotărârile pronunțate în cauzele cu procedură specială 
nu sunt susceptibile de executare silită. 

În procedura contenciosului administrativ, instanța de judecată poate dispune asigurarea executării hotărârii, întrucât 

art. 174 CPC și art. 21, 32 din Legea contenciosului administrativ admit aplicarea acestor măsuri în procedura dată. La 

fel, hotărârile pronunțate în procedura contenciosului administrativ sunt susceptibile de executare silită. 

Privitor la asigurarea executării ordonanței judecătorești, legislația procesuală civilă nu prevede expres că ar putea fi 

dispusă de instanța de judecată. În viziunea noastră, asigurarea executării ordonanței judecătorești concomitent cu 

eliberarea ei, conform legislației procesuale civile în vigoare nu este posibilă, fiindcă, din analiza prevederilor art. 258 

CPC rezultă că cererea de asigurare a executării hotărârii poate fi depusă doar în cadrul unei proceduri contencioase 

(procedura în acțiunea civilă și procedura contenciosului administrativ). Însă o astfel de omisiune a legiuitorului 

considerăm că poate duce la afectarea intereselor creditorului, întrucât debitorul ar putea îndeplini acte de înstrăinare 

(ascundere) a patrimoniului său până a fi pusă în executare ordonanța judecătorească. Prin urmare, este oportun ca 

legiuitorul să completeze Codul de procedură civilă cu prevederi legislative prin care să fie reglementată asigurarea 
executării ordonanței judecătorești din momentul eliberării ei. 

Concluzii. Asigurarea executării hotărârii are loc prin aplicarea măsurilor prevăzute în art. 175 CPC precum și a altor 

măsuri care să corespundă scopurilor specificate la art. 174 CPC. Instanța de judecată nu poate dispune asigurarea 

executării hotărârii din oficiu, ci numai la cererea participanților la proces până la etapa pledoariilor, pentru că la etapa 

dată nu mai pot fi înaintate cereri și demersuri. 

Cererea privind asigurarea executării hotărârii este examinată în ședința de judecată în care este înaintată, însă instanța 

de judecată se va expune în privința ei concomitent cu pronunțarea hotărârii. Astfel, măsurile de asigurare a executării 

hotărârii vor fi menționate în dispozitivul hotărârii. 

 

Referințe bibliografice 

1. Legea nr. 5 din 15.01.2012 pentru modificarea unor acte legislative. Publicat: 07.03.2012 în Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova, nr. 46-47/ 138. 

2. Ordinul directorului Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și a Corupție nr.47 din 03.05.2007 

privind metodologia factorului expertiză. 

3. Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu. 

Publicat: 07.05.2004 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 73-76/570. 

4. Legea nr. 102-XV din 13.03.2003  privind ocuparea forței de muncă și protecția socială a persoanelor aflate în 

căutarea unui loc de muncă. Pub. 15.04. 2003 în Monitorul Oficial nr. 70-72/312. 

5. Prisac A. Comentariul Codului de procedură civilă al Republicii Moldova. Chișinău: Ed. Cartea, 2019, 1316 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


