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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: 
 

⮚ 8 sesiuni de instruire pentru personalul de specialitate și auxiliar angajat 
contractual pentru desfășurarea activității birourilor executorilor 
judecătorești în utilizarea sistemului IT integrat (REPES, RUAA, RGD, TEJ, SAE).  

 Cunoștințele și deprinderile acumulate de participanți sunt specifice domeniului de 
executare silită, pornind de la elementele importante ale publicației de vânzare, ca act 
procedural obligatoriu întocmit de executorul judecătoresc, care sunt necesare efectuării 
de publicitate lărgită în scopul realizării obligațiilor cuprinse în titlurile executorii. 
 
 Sesiunile de instruire se vor derula online. 

Modalitatea de înscriere: online, pe site-ul UNEJ: 
https://www.executori.ro/proiecte/poca/instruire 
Pentru înscriere va fi necesar a fi completate toate câmpurile: Nume și prenume, 
email, telefon, biroul executorului judecatoresc si 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 
Luni 7 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
Marți 8 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 2  
Joi 10 septembrie 2020 
13,00 – 14,30; 15,00 – 16,30 
Vineri 11 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
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Eveniment 3: 
Luni 14 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
Marți 15 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 4: 
Joi 17 septembrie 2020 
13,00 – 14,30; 15,00 – 16,30 
Vineri 18 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 5: 
Luni 21 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
Miercuri 23 septembrie 2020 
12,30 – 14,00; 14,30 – 16,00 
 
Eveniment 6:  
Marți 22 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
Joi 24 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 7:  
Luni 28 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
Marti 29 septembrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Eveniment 8:  
Miercuri 30 septembrie 2020 
12,30 – 14,00; 14,30 – 16,00 
Joi  01 octombrie 2020 
9,00 – 10,30; 11,00 – 12,30 
 
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești solicită fiecărui participant să pregătească 
eventuale probleme întâmpinate/ sugestii cu privire la funcționalitățile sistemului IT al 
instituției ce vor fi dezbătute în cadrul sesiunilor. 
 

                                Vă așteptăm! 
 
 
 

 


