
 
 

 

Titlul proiectului: „Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţie şi 

justiţie”, cod MySMIS: 111830 / cod proiect: SIPOCA377 

AGENDA 

Atelier de lucru 

Data: 15 mai 2019 

Eveniment organizat de: Universitatea de Vest din Timișoara (Partener 1) 

Locaţia: Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, Bd. Eroilor de la Tisa nr. 9A, 

Sala de Conferințe 

Tematica evenimentului: Cele mai frecvente abuzuri și/sau nereguli din administrația publică și 

sistemul de justiție ale căror victime sunt cetățenii și care se pot rezolva prin asistență și acțiuni 

administrative (înainte de a se apela la justiție) 

12.00 – 12.30  Welcome coffee/Înregistrarea participanţilor 
 

12.30 – 12.45 
 
 
                               
 

 Prezentarea generală a proiectului: obiective, grup ţintă, rezultate 
estimate 
Lect. univ. dr. Violeta STRATAN, Asistent de proiect Partener (P1-
UVT) 

12.45 – 13.15 

 

 Prezentarea activității 7 din cadrul proiectului: Dezvoltarea 
modelelor de rezolvare alternativă a litigiilor administrative, prin 
dezvoltarea unor ghiduri și proceduri de soluționare a plângerilor 
administrative, recursurilor grațioase și ierarhice 
Conf. univ. dr. Elena Mihaela FODOR, Cercetător drept public 
Asociația Română pentru Transparență (Lider de parteneriat) 

13.15 – 13.30  Prezentarea activităţii în cadrul căreia are loc evenimentul. 
Prezentarea metodelor de lucru din cadrul evenimentului   
Lect. univ. dr. Andreea VERTEȘ-OLTEANU, Cercetător drept public 
Partener (P1- UVT) 

13.30 – 14.30  Accesul cetățenilor la instanțele de contencios administrativ; 
identificarea celor mai frecvente piedici și celor mai eficace 
modalități de depășire a acestora. Egalitatea de șanse 
Discuţii interactive/consultarea participanţilor referitoare la ghidul  
privind drepturile cetățenilor în raporturile cu administrația publică 
și sistemul judiciar, cu atenție deosebită la cele mai frecvente 
situații de abuz și/sau nereguli ale căror victime sunt cetățenii 
Lect. univ. dr. Andreea VERTEȘ-OLTEANU, Cercetător drept public 
Partener (P1- UVT) 

14.30 - 15.30   Masa de prânz 

  

  



 
 

 

15.30 – 16.30  Incidența art. 6 din CEDO în procedurile prealabile gestionate de 
autoritățile autonome ale administrației publice                                                          
Conf. univ. dr. Cristian CLIPA, Consultant drept public și contencios 
administrativ Partener (P1-UVT) 

16.30-17.30  Bunele practici în administrația publică centrală în contextul 
dezvoltării durabile 
Discuţii interactive/consultarea participanţilor referitoare la modele 
de proceduri de asistență și soluționare administrativă a plângerilor 
cetățenilor cu privire la abuzuri și nereguli   
Lect. univ. dr. Andreea VERTEȘ-OLTEANU, Cercetător drept public 
Partener (P1- UVT) 

17.30 – 18.00  Concluzii eveniment şi networking 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 


