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Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura  

de executare a creanțelor bănești bazate  

pe dispoziții de drept public 

----------------------------------------------------------- 

 

În temeiul art. 175-178 din Codul administrativ al Republicii Moldova 

nr. 116/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 309-320, 

art. 466), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de executare a creanțelor 

bănești bazate pe dispoziții de drept public (se anexează). 

 

2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor     Serghei PUȘCUȚA 
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 Aprobat 

prin Hotărîrea Guvernului nr. 

 

REGULAMENT 

privind procedura de executare a creanțelor bănești  

bazate pe dispoziții de drept public 

 

1. Prezentul Regulament stabilește procedura de executare a creanțelor 

bănești bazate pe dispoziții de drept public. 

 

2. Executarea creanțelor bănești bazate pe dispoziții de drept public se 

inițiază la prezentarea mandatului de executare. 

 

3. Autoritatea publică îndreptățită să revendice dreptul supus executării 

emite pentru autoritatea de executare (Serviciul Fiscal de Stat) un mandat de 

executare, conform anexei nr. 1 la prezentul Regulament. 

 

4. Prezentarea mandatului de executare și a documentelor aferente (actul 

administrativ/contractul administrativ, somația debitorului, confirmarea 

recepționării somației de către debitor) se efectuează în mod electronic, cu 

aplicarea semnăturii electronice, în cazul în care sînt întrunite cumulativ 

următoarele condiții: 

1) există un act administrativ individual care obligă debitorul să realizeze 

obligația bănească sau un contract administrativ care obligă la realizarea unei 

obligații băneşti supuse executării imediate; 

2) obligația este scadentă; 

3) debitorul, după trecerea termenului de scadenţă, a fost somat să 

realizeze obligația bănească în termen de o săptămînă și există confirmarea că 

debitorul a primit somația. Somația va fi prezentată în forma stabilită în anexa 

nr. 2 la prezentul Regulament. 

 

5. La procedura de somare se poate renunţa în cazul în care există o 

suspiciune fondată că debitorul se va sustrage de la executare. În acest caz, 

autoritatea îndreptățită să revendice dreptul supus executării va prezenta 

concomitent cu mandatul de executare o notă de argumentare, prin care va indica 

motivele care au stat baza renunțării la procedura de somare și care denotă 

suspiciune că debitorul se va sustrage de la executare. 

 

6. În cazul necorespunderii mandatului de executare cerințelor stabilite și 

neprezentării tuturor actelor care confirmă întrunirea condițiilor prevăzute la 

pct. 3-5, acesta se restituie autorității publice emitente în termen de 7 zile 

lucrătoare de la data recepționării. 
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7. În cazul în care în calitate de debitori sînt persoane juridice de drept 

public, executarea creanţelor băneşti este admisibilă numai cu respectarea 

următoarelor condiții: 

1) înainte de începerea executării, Serviciul Fiscal de Stat, ca autoritate de 

executare, prezintă ministrului finanţelor sau unei persoane abilitate de către 

acesta, o listă cu bunuri ale debitorului persoană juridică de drept public; 

 2)  executarea se face doar în privinţa acelor bunuri pentru care ministrul 

finanţelor sau persoana abilitată de către acesta îşi dă acordul. 

 

8. Ministrul finanţelor sau persoana abilitată de către acesta nu va admite 

executarea silită a bunurilor din patrimoniul debitorului, dacă prin aceasta este 

afectată îndeplinirea atribuţiilor de drept public ale debitorului sau 

aprovizionarea populaţiei. 

 

9.  În cazul prezentării mandatului de executare a creanței bănești a 

debitorului persoană juridică de drept public, Serviciul Fiscal de Stat, în termen 

de 30 de zile lucrătoare, informează ministrul finanțelor sau persoana abilitată de 

către acesta despre necesitatea executării creanței bănești a debitorului persoană 

juridică de drept public, cu prezentarea listei bunurilor, pentru a primi acordul 

pentru care bunuri poate fi începută executarea silită. 

 

10.  După primirea răspunsului Ministerului Finanțelor, solicitat conform 

pct. 9 și care urmează a fi prezentat în termen de 10 zile lucrătoare de la data 

informării, Serviciul Fiscal de Stat inițiază procedura executării silite pentru 

încasarea creanțelor bănești. 

 

11. Executarea creanțelor bănești se efectuează de către Serviciul Fiscal de 

Stat în conformitate cu prevederile titlului V capitolul 9 din Codul fiscal 

nr. 1163/1997, care se aplică suplimentar prevederilor Codului administrativ al 

Republicii Moldova nr. 116/2018. 

 

12. Condițiile declanșării executării silite a creanțelor bănești în baza 

mandatului de executare sînt următoarele: 

1) existența dreptului supus executării, conform actului administrativ 

individual sau contractului administrativ; 

2) expirarea termenului de executare benevolă a obligației bănești; 

3) nesuspendarea executării actului administrativ;  

4) somarea debitorului, după expirarea termenului de executare a 

obligației, despre necesitatea executării obligației bănești în termen de o 

săptămînă, în cazul în care nu există suspiciuni fondate că debitorul se va 

sustrage de la executare. 

 

13.  În cazul în care actul administrativ individual care obligă debitorul să 

realizeze obligația bănească sau un contract administrativ care a fost pus în 

executare este suspendat, executarea se suspendă numai în baza încheierii cu 
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privire la suspendarea executării actului administrativ individual pînă la 

soluționarea litigiului sau în alt temei stabilit de lege.    
 
14. În cazul existenței altor interdicții/sechestre/grevări asupra bunurilor 

urmărite în temeiul prezentului Regulament, se vor aplica prevederile art. 92 și 

101 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004. 

 

15. În cazul în care după prezentarea mandatului de executare suma 

creanței, total sau parțial, a fost stinsă benevol de către debitor sau în alt mod 

stabilit de lege, ori executarea actului administrativ s-a suspendat, autoritatea 

publică va informa imediat Serviciul Fiscal de Stat și va retrage mandatul de 

executare sau va actualiza informația cu privire la suma creanței bănești. 

 

16. Din momentul declanșării executării silite, creanțele urmează a fi 

încasate la contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor (subcontul 518170). 

Sumele înregistrate la contul unic trezorerial al Ministerului Finanțelor din 

executarea silită a creanțelor bănești conform mandatelor de executare se 

distribuie de către Serviciul Fiscal de Stat la bugetele (conturile) respective în 

baza mandatelor de executare și se execută de către Trezoreria de Stat în modul 

stabilit de Ministerul Finanțelor. 

 

17. În cazul în care la momentul recepționării mandatului de executare se 

constată că este inițiată procedura de insolvabilitate, Serviciul Fiscal de Stat nu 

va iniția executarea silită și va restitui mandatul de executare autorității emitente. 

În cazul în care mandatul de executare a fost pus în executare silită și față de 

debitor este inițiată procedura de insolvabilitate, Serviciul Fiscal de Stat va stopa 

acțiunile de executare silită și va restitui mandatul de executare autorității 

emitente, efectuînd înscrierile de rigoare în sistemul informațional al Serviciului 

Fiscal de Stat în partea ce ține de excluderea sumei obiect al mandatului. 
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Anexa nr. 1 

la Regulamentul privind procedura  

de executare a creanțelor bănești bazate  

pe dispoziții de drept public 

 

Antetul autorității publice 
 

MANDAT DE  EXECUTARE 

nr. ________ din _____________________ 
 

Numele și prenumele/denumirea debitorului ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Domiciliul/sediul: Republica Moldova, municipiul __________________________, 

raionul ____________________, orașul/comuna______________________, 

satul_____________, str./bd. _________________, nr.____, bl.______, sc.___, et.___, 

ap._____, codul poștal ______. 

Alte date de identificare a debitorului:  

Identificat prin IDNP/IDNO ____________________, tel./fax __________________,     

e-mail________________________. 
 

Nr. 

crt. 

Creanță bănească bazată 

pe dispoziții de drept 

public 

Scadența Suma 

(lei) 

Codul IBAN la 

care urmează a 

fi încasată 

suma 

Numărul și 

data somației  

de executare, 

confirmarea 

recepționării 

somației 

1.      

2.      

3.      

 

Actul/contractul administrativ prin care s-a stabilit suma către plată 

___________________________________________________________________ 

este executoriu și nu este suspendată executarea acestuia. 

Creanța bănească inclusă în prezentul mandat de executare nu constituie obiect 

al unei proceduri de executare intentate în conformitate cu Codul de executare al 

Republicii Moldova nr. 443/2004. 

 

Prezentul înscris constituie mandat de executare în temeiul art. 177 din Codul 

administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

 

 

 

Conducătorul autorității publice 

________________________ 

(numele, prenumele, semnătura)  
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Anexa nr. 2 

la Regulamentul privind procedura  

de executare a creanțelor bănești bazate  

pe dispoziții de drept public 
 

 

Antetul autorității publice 

 

SOMAȚIE 

 

Destinatar (debitor)  

 

 

Prin prezenta, ___________________________ (denumirea autorității publice) 

vă somează cu privire la necesitatea executării creanței bănești în sumă de 

___________, stabilită conform ___________________________ (actul/contractul 

administrativ care stabilește creanța), care a devenit scadentă la data _____________. 

 Creanța urmează a fi stinsă în termen de o săptămînă de la data recepționării 

prezentei somații la contul _____________ (contul bugetului corespunzător/autorității 

la care urmează a fi transferată suma). 

 În caz contrar, ________________ (denumirea autorității publice) va prezenta 

Serviciului Fiscal de Stat un mandat de executare în conformitate cu prevederile 

art. 175-178 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116/2018. 

 După prezentarea mandatului de executare Serviciului Fiscal de Stat, suma 

creanței poate fi achitată benevol doar la contul 518170 „Încasarea creanțelor bănești 

bazate pe dispoziții de drept public”. 

 

 

 

Conducătorul autorității publice 

 ________________________ 

(numele, prenumele, semnătura) 

 
 

 

 

 

 



Notă informativă

la proiectul Hotărârii Guvernului eu privire la aprobarea Regulamentului 

privind procedura de executare a creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de

drept public

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor Ia elaborarea proiectului

Prezentul proiect de hotărîre este elaborat de către Ministerul Finanţelor.

2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile urmărite

Elaborarea prezentului proiect de hotărîre de Guvern este condiţionată de intrarea în vigoare la data de 

01 aprilie 2019 a Codului administrativ al Republicii Moldova, care în Titlul VII, Capitolul II introduce 

o novaţie în legislaţia Republicii Moldova, şi anume executarea creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii 

de drept public.

Totodată, potrivit art.257 alin.(3) din Codul administrativ. Guvernul, în termen de 6 luni de la publicarea 

prezentului cod, va elabora şi va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislaţiei în 

vigoare în concordanţă cu prezentul cod; va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezentul 

cod şi va asigura elaborarea actelor normative necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.

Astfel, în scopul punerii în aplicare a prevederilor Titlului VII, Capitolul II din Codul administrativ şi 

aducerii legislaţiei în concordanţă cu prevederile acestuia, a fost elaborat prezentul proiect de hotărîre 

de Guvern.

Este de menţionat, art. 175 din Codul administrativ stipulează:

(!) Prevederile prezentului capitol se aplică numai executării creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de 

drept public, cu excepţia creanţelor băneşti bazate pe dreptul statului de a percepe impozite, taxe şi alte 

plăţi cărora li se aplică prevederile Codului fiscal.

(2) Competenţa pentru executarea creanţelor băneşti în sensul alin.(l) îi revine Serviciului Fiscal de 

Stat. Prevederile titlului V cap. 9 din Codul fiscal se aplică suplimentar la prevederile prezentului cod. 

După cum prevăd dispoziţiile legale respective, autoritatea de executare a creanţelor băneşti bazate pe 

dispoziţii de drept public este Serviciul Fiscal de Stat, iar executarea acestor creanţe se efectuează în 

conformitate cu prevederile titlului V cap. 9 din Codul fiscal.

Conform art. 177 alin.(l) şi (2) din Codul administrativ, autoritatea publică îndreptăţită să revendice 

dreptul supus executării emite pentru autoritatea de executare un mandat de executare.

Emiterea mandatului de executare presupune că:

a) există un act administrativ individual care obligă debitorul să realizeze prestaţia bănească sau un 

contract administrativ care obligă la realizarea unei prestaţii băneşti supuse executării imediate;

b) prestaţia este scadentă;

c) debitorul, după trecerea termenului de scadenţă, a fost somat să realizeze prestaţia bănească în 

termen de o săptămînă.

Astfel, prezentul proiect de hotărîre de Guvern urmăreşte reglementarea procedurii de executare a 

creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept, precum şi modul de interacţiune dintre autorităţile 

publice îndreptăţite să revendice dreptul supus executării, cu autoritatea de executare (Serviciul Fiscal 

de Stat).

Reieşind din necesitatea creării în domeniul executării creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept 

public, a unui cadru normativ şi de interacţiune eficient, modern şi flexibil, ce va contribui la executarea 

conformă a prevederilor legale aferent executării mandatelor de executare şi încasării creanţelor băneşti 

bazate pe dispoziţii de drept public - promovarea proiectului vizat reprezintă un obiectiv prioritar 

instituţional.



3". Öescrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop armonizarea legislaţiei 

naţionale cu legislaţia Uniunii Europene

Proiectul de hotărîre nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de executare a 

creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept public are ca obiectiv principal reglementarea procedurii 
de executare a creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii de drept, precum şi modul de interacţiune dintre 

autorităţile publice îndreptăţite să revendice dreptul supus executării, cu autoritatea de executare.

Prin promovarea acestui proiect prioritar se urmăreşte:

- reglementarea procedurii şi a condiţiilor de remitere a mandatului de executare ;

- aprobarea unui model unic de mandat de executare ;

- reglementarea faptului de prezentare a mandatului de executare în format electronic semnat cu 

semnătură electronică;

- reglementarea procedurii de executare a ceranţelor băneşti în cazul în care debitori sunt persoanele 

juridice de drept public;

- reglementarea faptului că sumele încasate din executarea silită a creanţelor băneşti bazate pe dispoziţii 

de drept public, se transferă la contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor;

- reglementarea atribuţiei Trezoreriei de Stat ce ţine de gestionarea contului unic trezorerial şi 

distribuirea sumelor încasate din executarea creanţelor băneşti, corespunzător bugetelor.

Proiectul prevede că Hotărîrea de Guvern intră în vigoare la data publicării, necesitate care rezidă din 

faptul că proiectul este elaborat în scopul implementării prevederilor Codului administrativ (în vigoare 

de la 01 aprilie 2019), care în art.257 alin.(3) stabileşte Guvernului un termen de 6 luni pentru aducerea 

în concordanţă a actelor sale cu prevederile Codului administrativ şi elaborarea actelor normative 

necesare pentru punerea în aplicare a acestuia.

5. Fundamentarea economico-financiară

Conform celor descrise de mai sus, adoptarea prezentului proiect nu comportă cheltuieli suplimentare.

6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare

Prezentul proiect de Hotărîre nu necesită abrogarea sau elaborarea unor acte normative noi.

7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului

în conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 

610/2018, prezentul proiect a fost consultat cu Agenţia de Guvernare Electronică, 1P "Centrul de 

Tehnologii Informaţionale în Finanţe'’, Ministerul Economiei şi Infrastructurii. Comisia de Stat pentru 

reglementarea activităţii de întreprinzător. Ministerul Justiţiei, Centrul Naţional Anticorupţie. 

în scopul respectării prevederilor Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul decizional, 

proiectul a fost prezentat spre consultări publice.

8. Constatările expertizei anticorupţie

Informaţia privind rezultatele expertizei anticorupţie este inclusă în sinteza obiecţiilor şi 

propunerilor/recomandărilor la proiect de hotărîre.

9. Constatările expertizei de compatibilitate

Proiectul de hotărîre nu are drept scop armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene.

10. Constatările expertizei juridice

Informaţia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea proiectului de hotărîre cu alte 

acte normative în vigoare, precum şi respectarea normelor de tehnică legislativă este inclusă în sinteza 

obiecţiilor şi propunerilor/recomandărilor la proiectul de hotărîre.

Viceprim-ministru,

/ rvf r>^Ministru al Finanţelor Serghei PUŞCUŢA
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