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ANUNȚ 
 
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești, în calitate de Beneficiar al proiectului 
„Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente 
noi în activitatea de executare silită”, va organiza în lunile septembrie și octombrie 
următoarea activitate: 
 

⮚ Consultarea online a Camerelor Executorilor Judecătorești cu privire la 
digitalizare, informatizare și comunicare online în interiorul profesiei și în afara 
ei 
 

 În cadrul acestei subactivități vor fi organizate o serie de 5 sesiuni de consultare a 
reprezentanților camerelor executorilor judecătorești, cât și a părților direct interesate în 
derularea procedurilor de executare silită (bănci comerciale, instituții financiare nebancare, 
societăți de recuperări creanțe etc).  
 Vor fi abordate teme precum: 

● derularea online a licitațiilor organizate de către executorii judecătorești, 
● utilizarea semnăturii electronice, 
● digitalizarea procedurii de poprire, 
● accesul debitorilor la documentele din  dosarele de executare, 
● eficientizarea procedurii de notificare prin asigurarea accesului executorilor la baza 

de date a DEPABD 
 
Sesiunile de consultare se vor derula online. 
Modalitatea de înscriere: online, pe site-ul UNEJ: 
https://www.executori.ro/proiecte/poca/consultare 
Pentru înscriere va fi necesar a fi completate toate câmpurile: Nume și prenume, 
email, telefon, CEJ și evenimentul selectat. Confirmarea înscrierii va fi confirmată 
telefonic sau prin email, prin email urmând a fi primite și detaliile cu privire la 
instruire: ID sesiune și parola sau linkul de acces. 

  
 

Calendarul evenimentelor 
 

 
 Eveniment 1:  
(CEJ Alba Iulia; CEJ Bacău; CEJ Brașov) 
Miercuri 2 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
Joi 3 septembrie 2020 
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9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 2: 
(CEJ București; CEJ Cluj-Napoca; CEJ Constanța) 
Miercuri 9 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
Joi 10 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 3: 
(CEJ Craiova; CEJ Galați; CEJ Iași) 
Miercuri 16 septembrie 2020 
12,30 – 14,00; 14,30 – 16,00 
Joi 17 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 4: 
(CEJ Oradea; CEJ Pitești; CEJ Ploiești) 
Miercuri 21 octombrie 2020 
12,30 – 14,00; 14,30 – 16,00 
Joi 22 octombrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 5:  
(CEJ Suceava; CEJ Tîrgu Mureș; CEJ Timișoara) 
Miercuri 28 octombrie 
12,30 – 14,00; 14,30 – 16,00 
Joi 29 octombrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
*Camerele Executorilor Judecătorești au fost repartizate aleatoriu, nefiind imperios necesar 
menținerea acestora în ordinea propusă. 
 

                                Vă așteptăm! 
 
 
 

 


