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Consiliul Superior al Magistraturii a lansat campania de informare publică 

„OAMENI PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE PENTRU OAMENI” 

 

Campania de informare publică lansată în 12 august 2022 de Consiliul Superior al 

Magistraturii sub sloganul „OAMENI PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE PENTRU OAMENI” se va 

desfășura pe parcursul a 6 luni în perioada 12 august 2022 - 10 februarie 2023 și are ca 

obiectiv principal informarea publicului larg cu privire la activitatea sistemului judiciar și 

rolul justiției în societate. 

Difuzarea campaniei se va face la nivel național, atât în mediul off-line, prin canalele 

media TV, radio și prin panouri stradale, cât și în mediul on-line, prin platformele Facebook, 

Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, pe canalul YouTube și pe site-ul 

www.justitiepentruoameni.ro. 

 Campania este structurată în 3 valuri de comunicare, fiecare cu o durată de 2 luni, 

fără pauză între acestea. Abordarea campaniei vizează coerența și unitatea de mesaj și va 

avea o creștere graduală a aparițiilor pe canalele mai sus amintite, printr-o comunicare în 

serie.   

Valul 1 se desfășoară în perioada 12 august - 10 octombrie, fiind intitulat „OAMENI 

PENTRU JUSTIȚIE” și pune accent pe informarea publicului larg cu privire la rolul, misiunea 

și limitele sistemului judiciar, informare realizată prin intermediul unor reprezentanți ai 

justiției. Materialele dezvoltate prezintă publicului larg sistemul judiciar prin intermediul 

magistraților văzuți ca oameni ce reprezintă acest sistem și stabilesc în mod clar valorile 

fundamentale care caracterizează actul de justiție: profesionalismul, respectul față de lege, 

corectitudinea și imparțialitatea. Spotul TV poate fi vizionat aici: https://bit.ly/3AhuXYV. 

Valul 2 al campaniei continuă în perioada 11 octombrie - 9 decembrie 2022, sub 

titulatura „JUSTIȚIE PENTRU OAMENI”. Mesajul transmis este acela că, pentru sistemul 

judiciar din România, fiecare caz contează, iar instituțiile ce formează sistemul judiciar sunt 

prezente, potrivit competențelor lor specifice, în viața de zi cu zi a cetățenilor. Mesajul este 

întărit de date statistice prezentate publicului larg prin intermediul comunicării din valul 2.  

Comunicat de presă 

http://www.justitiepentruoameni.ro/
https://bit.ly/3AhuXYV


 

 
 
 
 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin 
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020! 

 

 

 www.poca.ro  

            Valul 3, desfășurat în perioada 10 decembrie 2022 – 8 februarie 2023, este cel care 

încheie campania de informare prin sloganul general „OAMENI PENTRU JUSTIȚIE. JUSTIȚIE 

PENTRU OAMENI” . În acest ultim val, prezentăm în mod deschis către oameni, către 

societatea civilă și către mass-media  finalitatea actului de justiție, impactul participării și 

emoțiile resimțite în fața instanțelor judecătorești. Pe scurt, valul 3 de comunicare 

conectează sistemul judiciar cu publicul larg, accentuând ideea că fiecare cauză contează și 

fiecare cauză în parte este rezolvată, fără excepție, în numele legii. 

Mesajul transmis la nivel general este acela că sistemul judiciar este dedicat 

oamenilor. Consolidarea sistemului judiciar se face și prin faptul că cetățeanului îi sunt 

prezentate și motivațiile de natură etică ce definesc o carieră în domeniul justiției.  

Materialele campaniei atrag atenția asupra prejudecăților existente referitoare la sistemul 

judiciar și, prin intermediul emoției, ridică un semn de întrebare în societate – la nivel 

individual, personal, pentru fiecare cetățean – pentru contestarea sau demontarea acestora. 

Scopul campaniei este prezentarea justiției din perspectivă umană, transparentă și asumată, 

care sa treacă dincolo de această barieră a prejudecăților, concluzia spoturilor video de 

informare fiind una bazată pe oameni și fapte. Obiectivul campaniei este, în primul rând, 

informarea corectă a publicului, în al doilea rând, prezentarea instituțiilor de formează 

sistemul judiciar și, în final, consolidarea sistemului judiciar, toate acestea într-o singură 

poveste de comunicare despre oameni și fapte transmise în trei valuri. 

Principalul beneficiu pentru cetățeni este că îi ajutăm să își cunoască cât mai bine 

drepturile, să știe când, unde și cum pot apela la justiție, în cazul în care vor avea nevoie 

de aceasta, dar și cum pot lucra instituțiile judiciare în favoarea lor, potrivit normelor 

stabilite de lege pentru fiecare dintre ele. 

Știm foarte bine faptul că sistemul judiciar este deseori greu de înțeles de publicul 

larg din cauza termenilor de specialitate și a complexității sale, tocmai de aceea am tradus 

pe înțelesul tuturor esențialul: rolul și importanța justiției în societate.  

Oamenii trebuie să știe că justiția este un serviciu în slujba cetățeanului, iar noi, 

reprezentanții sistemului suntem aici pentru fiecare om, pentru fiecare cauză în parte, ori 

de câte ori este nevoie, precum și pentru stabilitatea ordinii juridice în societate.  

În clipurile video ale campaniei difuzate pe stațiile TV și online, în spoturile radio, pe 

lângă accentul pus pe informare corectă a publicului, vom prezenta cetățenilor și oamenii 

care fac parte din sistemul juridic, adevărați profesioniști în domeniu, oameni care s-au 

pregătit temeinic și au trecut prin examene exigente înainte de a avea autoritatea să împartă 

dreptatea în rândul semenilor și fac acest lucru nu după bunul plac, cum poate sunt unele 

prejudecăți, ci în numele legii. 

 Mai mult, pe parcursul unei serii de scurte interviuri, vom prezenta oamenii care fac 

parte din sistemul juridic din punct de vedere profesional, descriind activitatea lor, dilemele 
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profesionale, care au stat la baza deciziei de a alege o astfel de carieră, dar și din punct de 

vedere uman.  

Așadar, această campanie are drept scop crearea unei punți de legătură între oamenii 

legii și cetățeni, bazată pe încredere și respect reciproc, atât de necesară în societatea 

actuală.  

 

Campania de informare publică face parte din proiectul TAEJ - „Transparență, 

accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului 

judiciar”, cod SIPOCA/MySMIS: 454/ 118765, implementat de către Consiliul Superior al 

Magistraturii, în parteneriat cu Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de 

Grefieri, Inspecția Judiciară, Ministerul Justiției și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 

Casație și Justiție. Proiectul a demarat la data de 5 septembrie 2018, pentru o perioadă 

totală de 58 de luni, având ca obiectiv general îmbunătățirea și abordarea unitară a 

comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, 

asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și 

îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea 

drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice. Valoarea totală a proiectului este de 

25.015.012 lei, din care 21.008.573,41 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul 

Social European, iar 4.006.438,59 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului și a partenerilor. 

  

Informații suplimentare privind obiectivele, rezultatele și activitățile proiectului sunt 

disponibile la adresa www.sipoca454.csm1909.ro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DATE DE CONTACT: 
Consiliul Superior al Magistraturii  
București, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6  
Tel: +4 (021) 319.81.89, Fax: +4 (021) 311.69.44 
Website: www.csm1909.ro 
Website SIPOCA 454: https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/poca/sipoca-454  

http://www.sipoca454.csm1909.ro/
http://www.csm1909.ro/
https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/poca/sipoca-454

