
Oficiul Juridic al UPTOficiul Juridic al UPT
-- Organizare şi funcţionare Organizare şi funcţionare --

Oficiul Juridic este constituit si funcţionează înOficiul Juridic este constituit si funcţionează în
cadrul Universităţii “Politehnica” din Timişoara
cu respectarea Legii nr.541/2003 privind
organizarea şi exercitarea profesiei de consilierorganizarea şi exercitarea profesiei de consilier
juridic şi a Statutului profesiei de consilier juridic;
Oficiul Juridic este subordonat direct RectoruluiOficiul Juridic este subordonat direct Rectorului
universităţii, colaborând in acelaşi timp cu toate
compartimentele funcţionale din instituţie. Relaţia
profesională dintre consilierii juridici şiprofesională dintre consilierii juridici şi
Universitate se bazează pe onestitate, probitate,
corectitudine, confidenţialitate şi independenţa, ţ ş p ţ
opiniilor profesionale;
În Oficiul Juridic sunt angajaţi 2 consilieri juridici
d fi iti idefinitivi;



Oficiul Juridic al UPTOficiul Juridic al UPT
A ti ităţi ifiA ti ităţi ifi-- Activităţi specifice Activităţi specifice --

Activitatea Oficiului Juridic a cuprins în perioada 01 01 2011-Activitatea Oficiului Juridic a cuprins în perioada 01.01.2011-
31.01.2012, în principal, următoarele activităţi şi obligaţii
profesionale, evidenţiate şi în fişa postului consilierilor juridici
angajaţi:
- avizarea legalităţii intocmirii ordinelor şi deciziilor emise de
conducerea instituţiei;
- avizarea legalităţii actelor şi deciziilor la încheierea,

f î ămodificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă;
- avizarea deciziilor de sancţionare disciplinară;
- avizarea sau întocmirea, la cererea conducerii, a proiectelor, , p
de hotărâri, proceduri, instrucţiuni, precum şi a altor acte cu
caracter juridic care sunt în legătură cu activitatea instituţiei;
- asistenţa, consultanţa şi reprezentarea juridică a universităţii;
- asigurarea şi realizarea activităţii contencioase a Universităţii
prin: redactarea cererilor de chemare în judecată; formularea
de întâmpinari sau răspunsuri la acţiunile reclamanţilor;
formularea de apărări scrise în procese; reprezentareaformularea de apărări scrise în procese; reprezentarea
instituţiei în faţa instanţelor de judecată;



Oficiul Juridic al UPTOficiul Juridic al UPT
-- Activităţi specifice Activităţi specifice --

- Oficiul Juridic a contribuit la întocmirea documentaţiei de
atribuire în scopul desfăşurării procedurilor de achiziţie
publică, a întocmit sau a verificat conţinutul contractelor depublică, a întocmit sau a verificat conţinutul contractelor de
achiziţie publică, asigurând astfel respectarea prevederilor
legale în domeniu.

R f it l î hi i ţiil t di ibil di- Referitor la închirierea spaţiilor temporar disponibile din
patrimoniul UPT, Oficiul Juridic s-a implicat în realizarea
documentaţiei şi desfăşurarea procedurilor de licitaţie, fiind
întocmite contracte de închiriere cu asigurarea respectării
legislaţiei şi în interesul Universităţii.



Oficiul Juridic al UPTOficiul Juridic al UPT
îî-- Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată --

În anul 2011 au fost pe rolul instanţelor de judecată un numărÎn anul 2011 au fost pe rolul instanţelor de judecată un număr
de 40 de dosare, în diferite stadii procesuale, după cum
urmează:

A) JUDECĂTORIE : total 12 dosare din care:A) JUDECĂTORIE : total 12 dosare, din care:
a) Pretenţii: total 7 dosare unde UPT este reclamantă;

b) Evacuare: total 3 dosare unde UPT este reclamantă;

) Obli ţi d f t t l 1 d d UPT t â âtăc) Obligaţia de a face: total 1 dosar unde UPT este pârâtă;

d) Acţiune în răspundere contractuală: total 1 dosar unde ) ţ p
UPT este reclamantă;



Oficiul Juridic al UPTOficiul Juridic al UPT
îî-- Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată --

B) TRIBUNAL total 24 dosare din care:B) TRIBUNAL total 24 dosare, din care:
a) Insolvenţă: total 12 dosare unde UPT este creditor;
b) Obligaţia de a face: total 2 dosare din care 1 dosar undeb) Obligaţia de a face: total 2 dosare, din care 1 dosar unde  

UPT este reclamantă şi 1 dosar unde UPT este pârâtă; 

c) Evacuare: total 1 dosar unde UPT este reclamantă;c) Evacuare: total 1 dosar unde UPT este reclamantă;

d) Legea 10/2001: 1 dosar unde UPT este pârâtă;

e) Revocare donaţie: 1 dosar unde UPT este pârâtă;e) Revocare donaţie: 1 dosar unde UPT este pârâtă;

f) Anulare act administrativ: total 1 dosar unde UPT este          
pârâtă;pârâtă;

g) Revizuire: total 1 dosar unde UPT este pârâtă;
h) Drepturi salariale: total 5 dosare unde UPT este pârâtă;h) Drepturi salariale: total 5 dosare unde UPT este pârâtă;
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îî-- Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată --

C) CURTEA DE APEL total 3 dosare din care:C) CURTEA DE APEL total 3 dosare, din care:
a) Drept de proprietate intelectuală: total 1 dosar unde UPT 
este apelantă intimată;p ;
b) Achiziţii publice: total 1 dosar unde UPT este pârâtă;
c) Revocare donaţie: total 1 dosar unde UPT este intimată 
pârâtă.



Oficiul Juridic al UPTOficiul Juridic al UPT
îî-- Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată Reprezentarea UPT în faţa instanţelor de judecată --

D) ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE total 1 dosar:D) ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE total 1 dosar:
a) Legea 10/2001: total 1 dosar unde UPT este recurent.



Oficiul Juridic al UPTOficiul Juridic al UPT
-- Urmărirea şi îndeplinirea hotărârilor judecătoreştiUrmărirea şi îndeplinirea hotărârilor judecătoreştiUrmărirea şi îndeplinirea hotărârilor judecătoreşti Urmărirea şi îndeplinirea hotărârilor judecătoreşti 

irevocabile irevocabile --

În vederea recuperării creanţelor înregistrate în contabilitateaÎn vederea recuperării creanţelor înregistrate în contabilitatea
UPT, pe calea executării silite, în anul 2011 au fost iniţiate 4
proceduri specifice, în urma cărora au fost identificate în
patrimoniul debitorilor sume de bani şi bunuri ce fac înpatrimoniul debitorilor sume de bani şi bunuri ce fac în
prezent obiectul executării silite.

La începutul anului 2012 s-a finalizat 1 dosar de executare
ilită i t lă d bit l i t tsilită cu recuperarea integrală a debitului restant, a

dobânzilor legale, a cheltuielilor de judecată precum şi a
celor de executare.

Celelalte 3 dosare execuţionale împreună cu un dosar
execuţional început în anul 2010 se află în diverse stadii de
recuperare a debitelor.

Împotriva foştilor chiriaşi care au refuzat să elibereze de bună
voie spaţiile ocupate, UPT a depus 2 plângeri penale care în
prezent sunt în faza de cercetare penală.p p


