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PREZENTARE 
 

 

 

Biroul Executorului Judecătoresc Răduță Nicoleta desfășoară activități de executare silită, constatări, inventarieri 

bunuri, oferte reale de plată urmate de consemnaţiune, proteste de neplată a cambiilor şi biletelor la ordin şi aplicare 

măsuri asigurătorii pe raza municipiul București și a județelor Teleorman, Ialomița, Giurgiu, Călărași și Ilfov. Privitor la 

recuperarea pe cale amiabilă a creanţelor, notificarea actelor judiciare şi extrajudiciare şi comunicarea actelor de 

procedură, competenţa este la nivel naţional. 

 

Echipă 

Succesul în soluționarea cauzelor ce ne sunt încredințate își are izvorul în forța echipei noastre. Dezvoltarea 

profesională continuă, cercetarea amanunțită a tuturor aspectelor legale privitoare la executarea silită, specializarea 

echipei pe fiecare forma de executare în parte sunt ingredientele care ne ajuta să venim în ajutorul clienților noștri cu 

cele mai bune soluții. Eficiența, creativitatea, integritatea, excelența muncii nu sunt așteptări, ci sunt exigențe. 

Implicare 

Conștienți de responsabilitățile pe care le avem, am dezvoltat exercițiul dedicarii față de interesele clienților, atenției 

sporite la detalii și al documentării temeinice. Avem convingerea că dăruirea tuturor celor care fac parte din echipă, 

munca, energia și resursele utilizate iși găsesc rasplata în fiecare zi câștigată de clienții noștri în realizarea drepturilor 

lor. 

Încredere 

Relațiile bune pe care le dezvoltăm cu clienții noștri, bazate pe încredere și susținute de o comunicare deschisă și 

onestă, ne ajută să înțelegem particularitățile fiecărei cauze și să reacționam rapid și adecvat în interesul acestora. 

Rezultate 

Cunoscând importanța timpului pentru clienți, avem ambiția de a le depăși așteptările și de a nu considera success 

decât soluționarea cauzelor într-un termen foarte scurt. Dăruirea în muncă trece dincolo de limita eforturilor 

rezonabile pentru că înțelegem că succesul nostru se construiește prin succesele clienților noștri. 
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