
Solicitare informații litigii 
În scopul colectării și prelucrării informațiilor în cadrul misiunii de audit public intern 

efectuată la ISJ Hunedoara, în perioada 14.03.2022 - 01.04.2022, în conformitate cu Ordinul 

de serviciu nr. 231 din 25.02.2022, vă rugăm să furnizați echipei de auditori interni, date și 

informații cu privire la litigiile derulate în perioada 01.01.2020 – 31.12.2021 și cele pe rol în 

anul 2022 până la data prezentei, pe care unitățile de învățământ preuniversitar (de masă, 

conexe, special) le au sau le pot avea, conform următoarei liste de întrebări:  

Completează toate unitățile de învățământ preuniversitar (de masă, conexe, special).  

Termenul: vineri 25.03.2022 ora 9:00. 

  

*Obligatoriu 

Adresă de e-mail * 

Adresa dvs. de e-mail 

Unitatea de învățământ * 

 

Răspunsul dvs. 

1. Aveți înregistrată la nivelul unității de învățământ Adresa nr. 6665/ 24.11.2016 

emisă de ISJ Hunedoara, privind gestionarea corectă a situațiilor litigioase pe care 

unitatea școlară le are sau le poate avea? * 

Da 
Nu 

Observații la întrebarea nr. 1 * 

Răspunsul dvs. 

 

2. Cunoașteți conținutul Adresei nr. 6665/ 24.11.2016? în ceea ce privește modul 

de reacție când unitatea școlară se află în una dintre situațiile: a) este chemată în 

judecată; b) a primit o citație; c) a primit o comunicare cu sentință civilă pronunțată 

în dosar; d) a primit o comunicare civilă pronunțată în dosar, în general trimisă de 

Curtea de Apel Alba Iulia. * 

Răspunsul dvs. 

 



3. Țineți evidența actelor procesuale într-un dosar unic, cu termen permanent? * 

Da 
Nu 

Observații la punctul 3. * 

Răspunsul dvs. 

 

4. Ați îndeplinit obligația depunerii întâmpinării pentru fiecare proces?  * 

Da 
Nu 

Observații la punctul 4. * 

Răspunsul dvs. 

 

5. Cunoașteți consecințele neîndeplinirii întâmpinării în termen la instanța de 

judecată? * 

Da 
Nu 

Dacă DA, vă rugăm să le enumerați. * 

Răspunsul dvs. 

 

6. Ați îndeplinit obligația depunerii APELULUI/ RECURSULUI pentru fiecare 

proces? * 

Da 
Nu 

Dacă NU, vă rugăm să enumerați dosarele/ sentințele în care nu ați îndeplinit toate 

formalitățile/ căile de atac. * 

Răspunsul dvs. 



 

7. În calitate de reprezentant legal ați avut procese în care ați avut dubla calitate de 

pârât și reclamant? * 

Da 
Nu 

Observații la întrebarea de la punctul 7. * 

Răspunsul dvs. 

 

8. Ați avut procese în urma cărora ați fost obligat la plata cheltuielilor de 

judecată? * 

Da 
Nu 

Observații la punctul 8. * 

Răspunsul dvs. 

 

9. Aveți pe rol executări silite? * 

Da 
Nu 

Dacă DA, vă rugăm să enumerați cazurile. * 

Răspunsul dvs. 

 

10. Ați pus în plată DOAR sentințele judecătorești definitive și irevocabile?  * 

Da 
Nu 



Dacă NU, vă rugăm să enumerați dosarele/ sentințele, cu sumele aferente, care au 

fost date în plată, fără a fi parcurse toate căile de atac. * 

Răspunsul dvs. 

 

O copie a răspunsurilor dvs. va fi trimisă prin e-mail la adresa pe care ați indicat-o. 

Trimiteți 

Goliți formularul 
 


