
Îmbunătățirea accesului la justiție prin 

dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente 

noi în activitatea de executare silită

COD SMIS: 112299 / SIPOCA: 370

COD APEL: POCA/113/2/3/ASIGURAREA UNEI TRANSPARENȚE ȘI INTEGRITĂȚI SPORITE LA 

NIVELUL SISTEMULUI JUDICIAR ÎN VEDEREA ÎMBUNĂTĂȚIRII ACCESULUI ȘI A CALITĂȚII 

SERVICIILOR FURNIZATE LA NIVELUL ACESTUIA

AXA PRIORITARĂ: ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI SISTEM JUDICIAR ACCESIBILE ȘI 

TRANSPARENTE



 Proiectul are relevanță pentru:

➢ Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru Dezvoltarea Sistemului Judiciar

2015 – 2020

➢ Aria prioritară SUERD: Ameliorarea capacităţii instituţionale şi a cooperării

➢ Alte strategii:

❑Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 -Masura

IV.1.4. „Îmbunătățirea accesului beneficiarilor la serviciile publice”

❑Strategia Națională privind Incluziunea Socială a Persoanelor cu Dizabilități

2014-2020

❑ Strategia naţională "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"

2015-2020

Termen de implementare : 30 luni



BUGET

7.355.312,62 lei

7.230.029,06 lei 7.085.428,46 lei

144.600,56 lei 125.283,56 lei
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Cheltuieli totale 

eligibile

Cheltuieli totale 

nerambursabile

Cheltuieli totale 

contribuție proprie

Cheltuieli totale 

neeligibile proiect

TOTAL PROIECT = Cheltuieli totale nerambursabile + Cheltuieli totale contribuție proprie + 

Cheltuieli totale neeligibile proiect



DESCRIEREA PROIECTULUI

 Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi în 

activitatea de executare silită pentru asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul 

serviciului public îndeplinit conform Legii nr. 188/2000

OBIECTIV GENERAL



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS1. Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești prin

dezvoltarea unui sistem IT integrat, care:

OBIECTIVE SPECIFICE

Permite accesarea de 
informații despre dosarele 

de executare și stadiul 
acestora prin Registrul 

general de dosare 

Permite actualizarea 
Tabloului Executorilor 
Judecătorești la nivel 

național

Permite optimizarea si 
dezvoltarea Registrului 

Electronic de Publicitate a 
Vânzării Bunurilor Supuse 

Executării Silite

Permite optimizarea si 
dezvoltarea Registrului
Electronic al Actelor de 

Adjudecare

Permite optimizarea 
schimbului de informații 

între UNEJ, CEJ și

DEPABD

DRPCIV

Permite înființarea unui 
sistem de Arhivă 

electronică

Permite accesarea de 
informații privind 

procedurile de executare a 
unor titluri aplicabile în țări 

membre UE și terțe

Permite accesul cetățenilor 
la informații privind pașii 
procedurali în executarea 

silită în România, printr-un 
tuturial disponibil pe

portalul UNEJ



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS1. Îmbunătățirea activității de executare a hotărârilor judecătorești prin dezvoltarea unui sistem IT

integrat

OBIECTIVE SPECIFICE

 REPES

 PROTOCOALE



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS2. Îmbunătățirea competențelor

profesioniștilor din domeniul

executării hotărârilor judecătorești

în direcția eficientizării activității

acestora, a unificării jurisprudenței

și a creșterii nivelului de

transparență și integritate a

serviciului de interes public aflat în

competența acestora prin instruire

profesională, ateliere de lucru,

ghiduri de bune practici

OBIECTIVE SPECIFICE

581 de executori judecătorești cu competențe profesionale în
domeniul executării hotărârilor judecătorești îmbunătățite în direcția
eficientizării activității specifice, a unificării jurisprudenței și a
creșterii nivelului de transparență și integritate a serviciului de interes
public aflat în competența acestora prin participare la work-shop-uri
(Cluj, Constanța, Dolj, Timiș, Iași, Brașov, București)

2 Seminarii Internaționale cu participarea unor reprezentanți ai
UEHJ și respectiv UIHJ (București)

25 de executori stagiari instruiți în domeniul răspunderii
executorului judecătoresc în exercitarea atribuțiilor profesionale și a
rolului formării profesionale inițiale și continue în exercitarea
profesiei

120 persoane - personal de specialitate și auxiliar angajat
contractual pentru desfasurarea activității birourilor executorilor
judecătorești cu competențe profesionale îmbunătățite în vederea
utilizării sistemului IT integrat

1 ghid de bune practici în activitatea de executare silită care
constituie un instrument utilizat de profesioniști și care contribuie la
unificarea jurisprudenței în materie

REZULTATE AȘTEPTATE



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS2. Îmbunătățirea competențelor profesioniștilor din domeniul executării hotărârilor judecătorești în

direcția eficientizării activității acestora, a unificării jurisprudenței și a creșterii nivelului de

transparență și integritate a serviciului de interes public aflat în competența acestora prin instruire

profesională, ateliere de lucru, ghiduri de bune practici



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS3. Creșterea nivelului de informare

publică, conștientizare și educație

juridică cu privire la situațiile de

executare silită prin derularea unei

campanii în mediul online, inclusiv

pentru grupurile vulnerabile

OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE AȘTEPTATE
62 de angajați ai U.N.E.J. și ai CEJ instruiți în domeniul

comunicării intra și extraprofesionale și organizaționale cât și

al relațiilor cu publicul

1 tutorial de informare și educație juridică a cetățenilor cu 

privire la pașii procedurali și etapele executării silite

110 angajați ai UNEJ și CEJ și 10 angajați ai MJ beneficiari

de competențe profesionale îmbunătățite în domeniul

dematerializării procedurii de executare, importanța formării

profesionale în exercitarea profesiei, comunicarea actelor

judiciare și extrajudiciare, proceduri de executare aplicabile în

țările membre UE și terțe, participanți la seminariile

internaționale

1 spot publicitar pentru Registrul Electronic de Publicitate

a Vânzării Bunurilor Supuse Executării Silite care contribuie

la o mai bună informare a cetățenilor cu privire la acțiunile de

valorificare a bunurilor supuse executării silite și la

îmbunătățirea și transparentizarea activității de executare



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS3. Creșterea nivelului de informare publică, conștientizare și educație juridică cu privire la

situațiile de executare silită prin derularea unei campanii în mediul online, inclusiv pentru

grupurile vulnerabile



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS3. Creșterea nivelului de informare
publică, conștientizare și educație
juridică cu privire la situațiile de
executare silită prin derularea unei
campanii în mediul online, inclusiv
pentru grupurile vulnerabile

OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE AȘTEPTATE

1 campanie de informare publică, conștientizare și educație

juridică derulată cu privire la procedura și situațiile de

executare silită prin publicarea unui tutorial și a 3000 de flyere

1 protocol care permite optimizarea schimbului de

informații între UNEJ, CEJ și DRPCIV

1 protocol care permite optimizarea schimbului de

informații între UNEJ, CEJ și DEPABD

2 comunicate de presă publicate (la începutul proiectului și

la încheierea acestuia) cu privire la scopul, obiectivele,

respectiv rezultatele proiectului

5 rollup-uri informații proiect utilizate in cadrul

evenimentelor profesionale derulate pe parcursul implementarii

proiectului

1 conferință de diseminare a rezultatelor proiectului



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS3. Creșterea nivelului de informare publică, conștientizare și educație juridică cu privire la

situațiile de executare silită prin derularea unei campanii în mediul online, inclusiv pentru

grupurile vulnerabile



DESCRIEREA PROIECTULUI

 OS4. Îmbunătățirea activității de

executare a hotărârilor judecătorești prin

crearea de mecanisme de cooperare cu

organisme profesionale europene și

internaționale

2 instrumente de cooperare organizaționale încheiate cu

UEHJ și UIHJ cu privire la derularea procedurii de

executare a titlurilor executorii în state membre UE,

respectiv state terțe

OBIECTIVE SPECIFICE REZULTATE AȘTEPTATE

2 administratori instruiți pentru administrarea

infrastructurii hardware

2 administratori instruiți pentru administrarea

infrastructurii software

15 utilizatori cheie instruiți pentru utilizarea

infrastructurii software

 OS3. Creșterea nivelului de informare

publică, conștientizare și educație juridică

cu privire la situațiile de executare silită

prin derularea unei campanii în mediul

online, inclusiv pentru grupurile

vulnerabile



ECHIPA DE PROIECT

Manager proiect

Coordonator 
financiar Coordonator achiziții Asistent manager Responsabil juridic

ECHIPA DE MANAGEMENT

ECHIPA DE EXPERȚI

Formare 

profesională

Cooperare 
instituțională

Elaborare 

ghid de 

bune 

practici

Dezvoltare 
competențe 

și abilități

Arhivare 
fizică și 
electronică

Campanii 

de 

promovare 
și 
publicitate

IT Instuire


