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CĂTRE,
TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Prin prezenta vă supunem atenţiei următoarele:
În conformitate cu prevederile Legii nr. 514/2003, consilierul juridic asigură consultanţă şi

reprezentarea  instituţiei publice, apără drepturile şi interesele legitime  ale unităţii cu care a încheiat
contract individual de muncă.

Conform prevederilor art. 23 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a inspectoratelor
şcolare, aprobat cu O.M.E.N. 3324/1996, consilierul juridic al inspectoratului şcolar, reprezintă
interesele inspectoratului şcolar în faţa instanţelor judecătoreşti.

În aceste condiţii, reprezentarea unităţilor de învăţământ în faţa instanţelor de judecată, se
poate face numai la solicitarea scrisă a unităţilor de învăţământ.

Având în vedere că întreaga documentaţie ce vizează litigiile pe care le are unitatea de
învăţământ în faţa instanţelor de judecată se află la sediul unităţii de învăţământ, iar reprezentantul
unităţii şcolare este directorul, toate actele de procedură (cereri de chemare în judecată,
întâmpinări, recursuri, precizări, concluzii), vor fi întocmite şi semnate de directorul unităţii de
învăţământ şi vor fi depuse, în termen util, la instanţele judecătoreşti competente, de către
unitatea de învăţământ.

Pentru a veni în ajutorul unităţilor de învăţământ, vom posta pe pagina de internet a oficiului
juridic la adresa http://juridicisjiasi.net63.net/documents/36.html , modele de acţiuni, întâmpinări,
recursuri, concluzii, etc.

După ce redactează documentele în cauză, motivate în baza probelor care există în unitate,
conducerea unităţii de învăţământ poate lua legătura cu consilierul juridic al I.S.J. Iaşi, în vederea
consilierii de specialitate.

În situaţia în care unităţile de învăţământ înaintează la inspectoratul şcolar acte privind diverse
acţiuni aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, fără a discuta cu consilierul juridic, documentele în
cauză vor fi restituite unităţilor de învăţământ. Precizăm că la nivelul inspectoratului şcolar nu există
documentaţia din unităţile de învăţământ cu privire la acţiunile respective şi nimeni nu poate
presupune ce s-a întâmplat sau există în unitatea de învăţământ, pentru a formula apărări într-o cauză
sau alta.

În cazul dosarelor comerciale prestări serviciu (furnizorii de utilităţi), executarea de lucrări,
reprezentarea unităţii şcolare la instanţele competente va fi asigurată de către contabilul /
administratorul unităţii. Toată documentaţia pentru dosarele de instanţă, se întocmeşte în cel puţin 3
exemplare (1 exemplar la dosarul unităţii, 1 exemplar la dosarul de instanţă şi câte un exemplar pentru
fiecare din părţile potrivnice).

Vă atenţionăm, că în cazul acţiunilor aflate pe rolul instanţelor de judecată, există termene
procedurale obligatorii, a căror nerespectare duce la decăderea unităţii de a-şi exercita drepturile în
cauză.

Vă asiguram de toată disponibilitatea noastră, în vederea soluţionării tuturor litigiilor aflate pe
rolul instanţelor de judecată.

Inspector Şcolar General,
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