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CĂTRE,

TOATE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Prin prezenta vă supunem atenţiei următoarele:
Începând cu data de 29.10.2009 toate citaţiile, cererile de chemare în judecată,

recursurile şi comunicările în care unitatea de învăţământ este parte, vor fi comunicate
de către instanţă (Judecătorie / Tribunal / Curtea de Apel) direct unităţilor de
învăţământ, prin corespondenţă oficială.

Precizăm că toate acestea se transmit unităţii cu confirmare de primire, care se
întoarce la tribunal semnată de către un angajat al unităţii. Pe documentul comunicat
este aplicată ştampila poştei cu data comunicării, dată de la care curg termenele de
decădere în care unitatea de învăţământ trebuie să îndeplinească procedurile legale
pentru a se apăra în cauză (să facă şi să depună întâmpinarea, să depună acte - probe în
apărare / să facă şi să depună recursul în cazul în care a pierdut procesul la instanţa de
fond / să răspundă solicitărilor instanţei ).

În situaţia în care unitatea nu formulează şi nu depune în termen la instanţă
(întâmpinare / recurs / probe / precizări / etc) instanţa decade unitatea din dreptul de a
mai depune aceste documente. Neformularea apărărilor menţionate anterior duce la
pierderea procesului, iar răspunderea revine directorului / administratorului financiar /
secretarului şef..

Vă atenţionăm că în dosarele comerciale (care vizează obligarea unităţii la plata
unor sume pentru furnizarea de bunuri / servicii / executare de lucrări ) în cazul
procedurilor speciale prevăzute de O.G. 5/2001 sau O.G. 119/2007, neformularea
apărărilor este interpretata de către instanţă ca o recunoaştere a pretenţiilor creditorului
şi emite ordonanţa de plată prin care obligă unitatea să plătească sumele solicitate de
creditori (societăţi comerciale).

Prin urmare, 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.
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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.

Documentele se depun de către reprezentantul unităţii de învăţământ la instanţa
de judecată. La termenele de judecată unitatea de învăţământ va delega un reprezentant,
pe bază de împuternicire, să reprezinte interesele unităţii în faţă instanţei.

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 asigurăm de toată disponibilitatea noastră, în vederea consilierii pentru
soluţionarea tuturor litigiilor aflate pe rolul instanţelor de judecată.

ATENŢIE
Toate actele de procedură (întâmpinare / recurs / probe / precizări / etc) se

întocmesc în 3 exemplare: 1 exemplar se păstrează la dosarul unităţii şi 2 exemplare se
depun la instanţa de judecată.

Inspector Şcolar General,
Prof. Liliana Romaniuc  Consilier Juridic,

Mihai Crauciuc
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