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 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

❑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 – 10 august 2018 – 9 ianuarie 2021
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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
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DESCRIEREA PROIECTULUI

OS1. Imbunatatirea activitatii de executare a hotararilor judecatoresti prin dezvoltarea unui sistem IT integrat care sa: - ofere 

informatii despre dosarele de executare si stadiul acestora prin implementarea Registrului general al dosarelor; - permita actualizarea 

Tabloului Executorilor Judecatoresti la nivel national; - permita optimizarea si dezvoltarea registrelor electronice, cum ar fi Registrul 

Electronic de Publicitate a Vanzarii Bunurilor Supuse Executarii Silite; - cuprinda informatiile din listele actualizate pe care UNEJ le 

intocmeste anual în aplicarea dispoziþiilor art. 5 din Regulamentul de punere in aplicare a Legii nr. 188/2000; - permita optimizarea 

schimbului de informatii intre UNEJ, camerele executorilor judecatoresti si Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea 

Bazelor de Date (DEPABD); - permita optimizarea schimbului de informatii intre UNEJ, camerele executorilor judecatoresti si Directia 

Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV); - permita infiintarea unui sistem de arhiva electronica.

OS2. Imbunatatirea competentelor profesionistilor din domeniul executarii hotararilor judecatoresti in directia eficientizarii

 activitatii acestora, a unificarii jurisprudentei si a cresterii nivelului de transparenta si integritate a serviciului de interes public aflat

 in competenta acestora prin instruire profesionala, ateliere de lucru, ghiduri de bune practici

OS3. Cresterea nivelului de informare publica, constientizare si educatie juridica cu privire la situatiile de executare silita prin

 derularea unei campanii in mediul online, inclusiv pentru grupurile vulnerabile.

OS4. Imbunatatiirea activitatii de executare a hotararilor judecatoresti prin crearea de mecanisme de cooperare cu organisme

 profesionale europene si internationale.

OBIECTIVE SPECIFICE
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GRUP ȚINTĂ

 Grupul tinta al proiectului este format din 1.090 persoane:

 - 871 executori judecatoresti;

 - 25 executori stagiari;

 - 2 administratori de sistem IT, angajati ai UNEJ;

 - 62 angajati UNEJ si ai camerelor teritoriale ale executorilor 
judecatoresti, personal administrativ;

 - 120 persoane, angajati ai birourilor executorilor judecatoresti.

 - 10 angajati ai Ministerului Justitiei.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
1. Dezvoltarea unui sistem IT integrat destinat executorilor judecătoresti si persoanelor interesate de procedurile 
de executare silita

2. Organizarea a 14 workshop-uri pentru executorii judecătorești, în 7 locații: București, Timisoara, Iasi, Cluj, 
Brasov, Constanta, Dolj

3. Organizarea a 2 seminarii cu participare internațională

4. Organizarea unui curs pentru executorii judecătorești stagiari

5. Organizarea unui curs pentru angajatii Camerelor executorilor judecătoresti si ai UNEJ

6. Organizarea a 8 sesiuni de instruire pentru personalul birourilor executorilor judecătoresti

7. Consultarea online a camerelor executorilor judecătoresti cu privire la digitalizare, informatizare și 
comunicare online

8. Încheierea unor acorduri de cooperare cu Uniunea Europeană a Executorilor Judecătoresti si cu Uniunea 
Internationala a Executorilor Judecatoresti

9. Elaborarea unui GHID de bune practici în materia executării silite

10. Derularea unei campanii de informare publica, constientizare si educatie juridica cu privire la situatiile de 
executare silita.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea unui sistem IT integrat destinat executorilor judecătoresti si persoanelor interesate de 

procedurile de executare silita
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea unui sistem IT integrat destinat executorilor judecătoresti si 
persoanelor interesate de procedurile de executare silita

Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a dezvoltat un sistem IT integrat ce a îmbunătățit 
semnificativ activitatea executorilor judecătorești și a Uniunii, dar și accesul persoanelor interesate 
la informații, sistemul având următoarele funcționalități:

 permite actualizarea Tabloului Executorilor Judecătorești la nivel național,

 permite optimizarea și dezvoltarea Registrului Electronic de Publicitate a Vânzării Bunurilor 
Supuse Executării Silite si a Registrului Electronic al Actelor de Adjudecare,

 permite accesarea de informatii despre dosarele de executare prin implementarea Registrului 
general al dosarelor,

 accesarea de informații din listele actualizate pe care UNEJ le întocmește anual în aplicarea 
dispozițiilor art. 5 din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000,

 permite optimizarea schimbului de informatii între UNEJ, camerele executorilor judecătorești și 
Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD),
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea unui sistem IT integrat destinat executorilor judecătoresti si 

persoanelor interesate de procedurile de executare silita - continuare

 permite optimizarea schimbului de informații intre UNEJ, camerele executorilor 

judecătorești și Directia Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor 

(DRPCIV),

 permite accesarea de informații privind procedurile de executare a unor titluri aplicabile 

în țări membre UE și terțe, serviciile oferite de executorii judecătorești străini din state 

membre UE sau terțe, legislație aplicabilă,

 permite accesul cetățenilor la informații privind pașii procedurali în executarea silită în 

România, printr-un tuturial disponibil pe portalul UNEJ precum și la informații cu privire la 

vânzarea bunurilor supuse executării.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

1. Dezvoltarea unui sistem IT integrat destinat executorilor judecătoresti si 

persoanelor interesate de procedurile de executare silita - continuare

permite înființarea unui sistem de arhivă electronică:

 UNEJ a incheiat un protocol cu Ministerul Justiției cu privire la activitatea de arhivare a 

dosarelor profesionale ale executorilor judecătorești.

 A fost întocmit un plan metodic de lucru si, in colaborare cu Ministerul Justitiei, s-a realizat
scanarea, opisarea, arhivarea fizică și electronică a dosarelor profesionale ale executorilor 

judecătorești aflate la sediul Ministerului Justiției.

 Informații suplimentare, referitoare la sistemul IT integrat sunt accesibile pe pagina web a 

Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești: www.executori.ro si pe www.unejr.ro.

www.poca.ro
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

2. Organizarea a 14 workshop-uri pentru 581 executorii judecătorești, în 7 locații: București, 
Timisoara, Iasi, Cluj, Brasov, Constanta, Dolj

 Evenimentele au avut ca scop crearea cadrului necesar de dezbatere între executorii judecătorești cu privire la tematici 
profesionale de actualitate, în scopul unificării jurisprudenței în materia executării silite.

 Temele abordate au fost:
 Problemele ridicate de punerea în practică a dispozițiilor de executare silită;
 Identificarea de soluții și bune practici în activitatea de executare silită;
 Procedura de formulare a propunerilor de lege ferenda pe care sa le accepte Ministerul Justiției ca inițiator, în vederea 

preluării în proiecte de acte normative și promovării corespunzătoare.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
3. Organizarea a 2 seminarii cu participare 
internationala

 Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti a organizat, în 
perioadele 28-29 septembrie 2019 și 19-20 octombrie 2019, 2 
seminarii internationale cu participarea unor reprezentanti ai 
Uniunii Europene a Executorilor Judecatoresti (UEHJ) si ai Uniunii 
Internationale a Executorilor Judecatoresti (UIHJ).

Tematicile abordate au vizat:

 1. Importanța noii tehnologii în dematerializarea procedurii de 

executare;
 2. Importanța formării profesionale inițiale și continue pentru 

exercitarea profesiei de executor judecătoresc;
 3. Comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare pe cale 

electronică: de la deziderat la realitate;
 4. Accesul cetățenilor în calitatea lor de creditori ai unor titluri 

executorii susceptibile de executare în state membre UE, la 
serviciile oferite de executorii judecătorești din statele membre în 

cauză.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

4. Organizarea unui curs pentru executorii judecătorești stagiari

5. Organizarea unui curs pentru angajatii Camerelor executorilor judecătoresti si ai UNEJ

6. Organizarea a 8 sesiuni de instruire pentru personalul birourilor executorilor judecătoresti
7. Consultarea online a camerelor executorilor judecătoresti cu privire la digitalizare, informatizare și 
comunicare online
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 Cursuri de formare/ perfecționare pentru executorii stagiari

 A fost organizat un curs cu o durată de 2 zile la care au participat 25 executori judecătorești 
stagiari ce au fost instruiți în domeniul răspunderii executorului judecătoresc în exercitarea 

atribuțiilor profesionale și a rolului formării profesionale inițiale și continue.

Tematica de curs a vizat două aspecte principale:

 Răspunderea executorului judecătoresc în exercitarea atribuțiilor profesionale

 Importanța formării profesionale inițiale și continue pentru exercitarea profesiei de executor 

judecătoresc.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 Cursuri pentru personalul camerelor executorilor judecătorești și pentru personalul UNEJ

 Pentru personalul camerelor executorilor judecătorești și personalul UNEJ au fost organizate 

cursuri cu următoarea tematică:

 Importanța unei comunicări eficiente intra- și inter-instituționale și în relația cu petenții 
(UNEJ/Camere – petent).

 Îmbunătățirea abilităților personalului administrativ a UNEJ și/sau al Camerelor Executorilor 

Judecătorești în domeniul relațiilor cu publicul.

 62 angajați ai UNEJ și camerelor teritoriale ale executorilor judecătorești au beneficiat de instruire 

în acest domeniu.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI
8. Încheierea unor acorduri de cooperare cu Uniunea Europeană a Executorilor Judecătoresti si cu Uniunea 
Internationala a Executorilor Judecatoresti

 Conform Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei pentru Dezvoltare Sistemului Judiciar 2015 –
2020, UNEJ a fost desemnată ca responsabilă cu realizarea si dezvoltarea unui sistem IT integrat care să 
permită, printre altele, interconectarea portalului UNEJ la Baza de date a INEP (Direcția pentru Evidența 
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date) și la baza de date a DRPCIV.

 Ca urmare, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a organizat întâlniri de lucru cu DEPABD și DRPCIV 
în vederea identificării posibilităților de optimizare a schimbului de informații între UNEJ, camerele executorilor 
judecătorești, pe de o parte, și DEPABD și DRPCIV, pe de altă parte, fiind încheiate protocoale de colaborare 
cu cele două instituții.

 UNEJ s-a ocupat de îndeplinirea tuturor cerințelor necesare de securitate pentru transferul informațiilor în 
condiții de siguranță, prin achiziționarea unui certificat de securitate și efectuarea tuturor modificărilor pe 
portalul UNEJ.

 Realizarea celor două protocoale și operaționalizarea colaborării instituționale prin intermediul unui sistem IT 
integrat contribuie la îmbunătățirea activității executorilor judecătorești și la scurtarea timpului de procesare a 
dosarelor de executare silită.

 Informații referitoare la sistemul IT integrat sunt accesibile pe paginile web ale Uniunii Naționale a Executorilor 
Judecătorești: www.executori.ro si www.unejr.ro. 

www.poca.ro
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

9. Elaborarea unui GHID de bune practici în materia executării silite

- Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a elaborat un ghid de bune practici în 
materia executării silite, ghid ce are ca scop clarificarea unor probleme identificate în cadrul 
întâlnirilor profesionale organizate în cadrul acestui proiect și oferirea unui reper interpretativ 
executorilor judecătorești, cumulând concluziile desprinse la finalul acestor demersuri. 

 Subiectele abordate în conținutul Ghidului includ:

 Principiile și valorile în activitatea de executare silită

 Normele de relaționare

 Relația executorilor judecătorești cu alte profesii juridice

 Bune practici în activitate de executare silită

 Aspecte de interes practic privind înscrisurile electronice și semnătura electronică

 Executarea silită transfrontalieră

 Bune practici de securitate cibernetică.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

10. Derularea unei campanii de informare publica, constientizare si educatie juridica cu privire la 

situatiile de executare silita.

 UNEJ a derulat, în perioada august – decembrie 2019, o campanie de informare publică, conștientizare și 
educație juridică cu privire la situațiile de executare silită. 

 Campania a avut ca scop îmbunătățirea activității de executare silită și creșterea transparenței și 
accesibilității informațiilor privind valorificarea prin vânzare a bunurilor supuse executării silite și a cuprins 

următoarele activități:

 Realizare spot publicitar și difuzare în mediul online și în cadrul evenimentelor de campanie;

 Realizare tutorial educativ și difuzare în mediul online și în cadrul evenimentelor de campanie;

 Realizare flyere și diseminarea acestora la nivelul grupurilor țintă.
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

10. Derularea unei campanii de informare publica, constientizare si educatie juridica cu privire la 

situatiile de executare silita - continuare

 Realizare spot publicitar și difuzare în mediul online și în cadrul evenimentelor de campanie;

Puteți viziona spotul video realizat pe pagina de web a Uniunii 
Naționale a Executorilor Judecătorești: www.executori.ro. 

www.poca.ro
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ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

10. Derularea unei campanii de informare publica, constientizare si educatie juridica cu privire la 

situatiile de executare silita - continuare

 Realizare tutorial educativ și difuzare în mediul online și în cadrul evenimentelor de campanie;

Puteți viziona tutorialul animat pe pagina de web a Uniunii 
Naționale a Executorilor Judecătorești: www.executori.ro. 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de informare/educație 
juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la dispoziția cetațenilor, atins prin R1 proiect -
Sistem IT integrat care:

· permite actualizarea Tabloului Executorilor Judecatoresti la nivel national,
· permite optimizarea si dezvoltarea registrelor electronice, cum ar fi Registrul Electronic de Publicitate a Vanzarii
Bunurilor Supuse Executarii Silite,
· permite accesarea de informatii despre dosarele de executare prin implementarea Registrului general de dosare,
· accesarea de informatii din listele actualizate pe care UNEJ le intocmeste anual in aplicarea dispozițiilor art. 5 din 
Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000,
· permite optimizarea schimbului de informatii intre UNEJ, camerele executorilor judecatoresti si Directia pentru 
Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date (DEPABD)
· permite optimizarea schimbului de informatii intre UNEJ, camerele executorilor judecatoresti si Directia Regim 
Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV),
· permite infiintarea unui sistem de arhiva electronica;
. permite accesarea de informatii privind procedurile de executare a unor titluri aplicabile in tari membre UE si terte, 
serviciile oferite de executorii judecatoresti straini din state membre UE sau terte, legislatie aplicabila
. permite accesul cetatenilor la informatii privind pasii procedurali in executarea silita in Romania, printr-un tutorial 
disponibil pe portalul UNEJ precum si la informatii cu privire la vanzarea bunurilor supuse executarii
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R2 proiect:

- 581 de executori judecatoresti cu competente profesionale in domeniul executarii hotarârilor judecatoresti

imbunatatite in directia eficientizarii activitatii specifice, a unificarii jurisprudentei si a cresterii nivelului de 

transparenta si integritate a serviciului de interes public aflat în competența acestora prin participare la 

work-shop-uri 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R3 proiect:

- 25 de executori stagiari instruiti in domeniul raspunderii executorului judecatoresc in 

exercitarea atributiilor profesionale si a rolului formarii profesionale initiale si continue in 

exercitarea profesiei 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R4 proiect:

- 1 ghid de bune practici in activitatea de excutare silita care va constitui un instrument utilizat 

de profesionisti si care va contribui la unificarea jurisprudentei in materie 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R5 proiect:

- 62 de angajati UNEJ si ai Camerelor instruiti in domeniul comunicarii intra si extraprofesionale si 

organizationale cat si al relatiilor cu publicul 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R6 proiect:

- 1 tutorial de informare si educatie juridica a cetatenilor cu privire la pasii procedurali si etapele 

executarii silite 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R7 proiect:

- 110 angajati ai UNEJ si Camerelor si 10 angajati ai MJ beneficiari de competente profesionale 

imbunatatite in domeniul dematerializarii procedurii de executare, al constientizarii importantei

formarii profesionale in exercitarea profesiei, al comunicarii actelor judiciare si extrajudiciare, al 

procedurilor de executare aplicabile in tarile membre UE si terte, participanti la seminariile

internationale

www.poca.ro



REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R8 proiect:

- 1 spot publicitar pentru Registrul Electronic de Publicitate a Vanzarii Bunurilor Supuse Executarii

Silite care contribuie la o mai buna informare a cetatenilor cu privire la actiunile de valorificare a 

bunurilor supuse executarii silite si la imbunatatirea si transparentizarea activitatii de executare 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R9 proiect:

- o campanie de informare publica, constientizare si educație juridica derulata cu privire la 

procedura si situațiile de executare silita prin publicarea unui tutorial si distribuirea a 3000 de flyere
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R10 proiect:

- 1 protocol care permite optimizarea schimbului de informații între UNEJ, camerele executorilor 

judecatoresti si Direcția Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV)

Si prin R11 proiect:

- 1 protocol care permite optimizarea schimbului de informații între UNEJ, camerele executorilor 

judecatoresti si DEPABD
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor, atins prin R12 proiect:

- 2 instrumente de cooperare organizationale incheiate cu UEHJ si UIHJ cu privire la schimbul de 

informatii privind procedurile de executare a titlurilor executorii in state membre UR, respectiv state 

terte
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor atins prin R13 proiect 

- 2 comunicate de presa publicate (la inceputul proiectului si la incheierea acestuia) cu privire la 

scopul, obiectivele, respectiv rezultatele proiectului; 5 rollup-uri informatii proiect utilizate in 

cadrul evenimentelor profesionale derulate pe parcursul implementarii proiectului; 10 materiale 
informative diseminate la nivelul grupului ținta; 1 conferinta de diseminare a rezultatelor 

proiectului (prezentare a rezultatelor proiectului diseminată)

* Având în vedere limitările privind organizarea evenimentelor în perioada de stare de alertă, conferința de 

diseminare a rezultatelor proiectului nu a putut fi organizată. Ca urmare, a fost realizată această prezentare 
diseminată la nivelul grupului țintă al proiectului.
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii 
de informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse 
la dispoziția cetațenilor, atins prin R14 proiect:

- 2 administratori instruiti pentru administrarea infrastructurii hardware dezvoltate in cadrul 
proiectului

prin R15 proiect:

- 2 aministratori instruiti pentru administrarea infrastructurii software dezvoltate in cadrul 
proiectului

prin R16 proiect:

- 15 utilizatori cheie instruiti pentru utilizarea infrastructurii software dezvoltate in cadrul 
proiectului 
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REZULTATE PROIECT

Rezultat program - Grad crescut de acces la justiție al cetațenilor prin derularea de campanii de 

informare/educație juridica si oferirea de servicii suport, inclusiv de asistența juridica, puse la 

dispoziția cetațenilor atins prin R17 proiect:

- 120 persoane - personal de specialitate si auxiliar angajat contractual pentru desfasurarea
activitații birourilor executorilor judecatoresti cu competente profesionale îmbunatațite în vederea 

utilizarii sistemului IT integrat 

www.poca.ro



BUGETUL PROIECTULUI

7.355.312,62 lei

7.230.029,06 lei 7.085.428,46 lei

144.600,60 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
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VĂ MULȚUMIM!
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