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                       Data 10.02.2022 

ANUNT PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI 
„ASISTENTA SI EDUCATIE JURIDICA LA NIVELUL CETATENILOR DIN 

DROBETA TURNU SEVERIN” 
cod SIPOCA 501/MySMIS126500 

 
 

ASOCIATIA TRANSPARENTA PENTRU INTEGRITATE  în calitate de Beneficiar, 

impreuna partenerul UAT DROBETA TURNU SEVERIN anunță finalizarea proiectului 

„Asistenta si educatie juridica la nivelul cetatenilor din Drobeta Turnu Severin”, 

implementat în perioada 10.06.2019-10.02.2022, în scopul asigurarii unei transparente 

si integritati sporite la nivelul sistemului judiciar in vederea imbunatatirii accesului si 

calitatii serviciilor furnizate la nivelul acestuia in cadrul UAT Drobeta Turnu- Severin. 

Rezultatele finale atinse ca urmare a  implementării proiectului sunt 

următoarele: 

        Rezultat program 1 - Grad crescut al accesului la justiție al cetățenilor prin 

derularea de campanii de informare/educație juridică și oferirea de servicii suport, 

inclusiv de asistență juridică, puse la dispoziția cetățenilor, atins prin realizarea 

urmatoarelor rezultate: 

 

- Realizarea unui studiu ce are ca scop stabilirea principalelor 

probleme cu care se confrunta grupurile vulnerabile la nivelul UAT Drobeta-

Turnu Severin si realizarea de recomandari în vederea solutionarii acestora. 
 - https://consultarejuridicaseverin.ro/assets/pdf/Studiu.pdf 
- Organizarea de campanii de informare, educație juridică și 

conștientizare ale cetățenilor -  https://consultarejuridicaseverin.ro/galerie-foto.php 

- Realizarea unui ‘’Ghid privind prevederile noilor coduri precum și 

drepturile cetățenilor’’. 
 https://consultarejuridicaseverin.ro/assets/pdf/ghid_privind_prevederile_noilor_coduri_si_drepturile_cetatenilor.pdf 

- Realizarea unui ‘’ Manual ce cuprinde informațiile cu privire la 

instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea’’. 

 https://consultarejuridicaseverin.ro/assets/pdf/Manual%20informativ%20al%20institutiilor%20din%20sistemul%20ju

diciar%20de%20pe%20raza%20Judetului%20Mehedinti.pdf 

- Realizarea unei pagini web interactive ‘’https://consultarejuridicaseverin.ro’’ 
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- Realizarea a doua spoturi publicitare TV 
https://consultarejuridicaseverin.ro/clipuri-video.php 

- Realizarea unui centru de consiliere juridica in cadrul UAT Drobeta 

Turnu Severin   https://consultarejuridicaseverin.ro/galerie-foto.php 

- Organizarea de cursuri de educatie juridica la care au participat  20 

de persoane, persoane care fac parte atat din grupurile vulnerabile cat si 

din categoria de -  personal din administratia publica locala. 

 

Valoarea totală a Proiectului:       2.182.884,00 lei 

Valoarea eligibilă a Proiectului:    2.182.884,00 lei 

Valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.139.226,32 lei (98%) 

Contributie proprie :                     43.657,68 lei      (2%) 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 


