
Activități derulate la Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara în 

cadrul proiectului POCA “Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor abuzuri sau 

nereguli din administrație și justiție” cu impact în sfera asigurării unei transparențe și integrități 

sporite la nivelul sistemului judiciar în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor 

furnizate la nivelul acesteia 
 

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara derulează în colaborare 

cu facultățile de drept din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, Universității din Craiova, 

Universității „Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca, Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi și 

Universității din Bucureşti, proiectul “Servicii de consiliere juridică pentru victime ale unor 

abuzuri sau nereguli din administrație și justiție” (Cod SIPOCA/My smis: 377/111830) al cărui 

lider de parteneriat este Asociația Română pentru Transparență, București. 

Proiectul include activități de înființare a unor centre de documentare pentru juriști și de asistență 

pentru cetățeni, în special cei din grupuri vulnerabile, care sunt victime ale unor abuzuri sau 

nereguli în administrația publică și sistemul judiciar, precum și activități de elaborare a unor studii 

de bune practici, a unor ghiduri și a unor proceduri-model privind căile alternative de rezolvare a 

litigiilor, accesul la justiție, la asistență și la consiliere juridică.  

 

În cadrul proiectului se vor desfășura două evenimente la sediul Facultății de Drept din 

cadrul Universității de Vest din Timișoara, Sala de Conferințe: 

• Luni, 26 noiembrie 2018, începând cu orele 12.00: Atelierul de lucru cu tema Înţelegerea 

nevoilor grupurilor ţintă şi a modului în care aceste grupuri ţintă se raportează la nevoile 

lor de documentare şi asistenţă juridică;  

• Marți, 27 noiembrie 2018, începând cu orele 12.00: Masa rotundă cu tema Identificarea 

celor mai efective şi eficiente moduri de asistenţă juridică disponibile pentru cetăţenii care 

sunt victime ale unor abuzuri sau nereguli din administraţia publică şi sistemul judiciar, 

în vederea promovării acestora. 

 


