„Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi
in activitatea de executare silita” – cod SMIS 112299

ANUNȚ SELECȚIE EXPERT ELABORARE GHID DE BUNE PRACTICI
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești angajează experți în vederea
implementării proiectului cu titlul „Îmbunătățirea accesului la justiție prin
dezvoltarea și aplicarea de politici și instrumente noi in activitatea de
executare silita”, cod SMIS 112299, proiect cofinanțat din Fondul Social European
prin Programul Operațional Capacitate Administrativă:
Expert elaborare ghid de bune practici – 2 persoane
Informații despre proiect:
Proiectul „Îmbunătățirea accesului la justiție prin dezvoltarea și aplicarea
de politici și instrumente noi in activitatea de executare silita” are ca obiectiv
general îmbunatatirea accesului la justitie prin dezvoltarea si aplicarea de politici si
instrumente noi in activitatea de executare silita pentru asigurarea unei
transparente si integritatii sporite la nivelul serviciului public indeplinit conform legii
nr. 188/2000.
Proiectul se derulează pe durata a 16 luni, începând cu data de 10.08.2018.
1. Aplicaţia candidaţilor
Dosarul de aplicaţie al fiecărui candidat trebuie să conţină următoarele
documente:
 Scrisoare de intenție
 CV europass în limba română care să ateste experienţa profesională relevantă
pentru poziția vizată.
 Diplome şi certificate de absolvire care să ateste calificarea candidatului.
2. Cerințe minime:
Studii:
 studii juridice - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv
studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau
echivalentă.
Experiență generală:
 Vechime 5 ani în specialitatea studiilor.
Experiență specifică:
 Minimum 1 an experiență în domeniul executării silite;
 Cunoștințe în domeniul formării profesionale.
Aptitudini/Abilități:
 Experiență sau cunoștințe în activitatea de formare profesională;
 Abilități de consiliere, orientare profesională și mediere;
 Operare PC: Pachet Microsoft Office;
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3. Obiectivul general al postului: experţii vor participa la elaborarea suporturilor de
curs şi vor prezenta, în calitate de experţi invitaţi, informări cu privire la bunele
practici în domeniul profesional specific executorilor judecătoreşti; vor prezenta
studii de caz și vor prelua feedback de la participanți, acestea fiind utilizate la
definitivarea ghidului de bune practici astfel încât să fie un instrument accesibil și
util persoanelor nou intrate în profesie.
4. Atribuțiile experților, conform proiectului:
a) Participă la workshop-uri, seminarii internaționale, la activitățile de analiză
și propunere de instrumente de cooperare cu UIHJ și UEHJ, în vederea colectării
informațiilor necesare elaborării ghidului de bune practici;
b) Participă la cursurile de formare/perfecționare profesională, în vederea
colectării informațiilor necesare elaborării ghidului de bune practici;
c) Identifică și analizează exemplele de bune practici;
d) Stabilește o viziune unitară cu privire la elaborarea ghidului de bune practici;
e) Elaborează ghidul de bune practici;
f) Verifică corectitudinea conținutului machetelor întocmite de prestatorul de
servicii;
g) Este responsabil cu diseminarea rezultatelor activității specifice în cadrul
conferinței de diseminare (eveniment închidere proiect);
Experții vor fi contractați pentru desfășurarea activităților derulate în proiect, pe
durata unui număr total de 1382 de ore, conform contractului de finanțare a
proiectului.
Data limită pentru transmiterea candidaturilor este 27.09.2018.
Aplicațiile vor fi transmise în format electronic (.doc, .pdf) la adresa:
proiect.poca@executori.ro. Aplicațiile transmise la altă adresă de corespondență
electronică, alta decât cea menționată, nu vor fi luate în considerare.
Selecția finală va avea loc în urma analizei și evaluării dosarelor, iar persoanele
selectate vor fi contactate pentru interviu. Interviul poate fi susținut la sediul Uniunii
Naționale a Executorilor Judecătorești sau telefonic.
Candidaturile vor fi analizate și selectate în conformitate cu legislația română în
vigoare care apără principiul egalității de șanse și al combaterii discriminării pe orice
criteriu.
Detalii de contact:
Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești
Tel: 0213205092
Email: proiect.poca@executori.ro
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