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RAPORT DE ACTIVITATE AL OFICIULUI JURIDIC pentru anul 2019

(01.01.2019 – 31.12.2019)

cons. jur. dr. VASILIU – MONICA ANDREEA

Oficiul Juridic funcţionează în subordinea directă a Directorului General al Bibliotecii

Academiei Române.

1. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SERVICIULUI:

Activitatea Oficiului Juridic constă în:

A. Reprezentarea în faţa tuturor instanţelor de judecată (Judecătorie, Tribunal, Curtea de Apel,

Înalta Curte de Casaţie si Justiţie) a Municipiului Bucureşti şi în alte instanţe unde institiţia este

interesată să îşi reprezinte interesele şi să îşi apere poziţia procesuală.

B. Avizarea pentru legalitate a actelor, a contractelor, redactarea acţiunilor depuse la instanţele

de judecată, orice activitate care derivă din mandat şi definitivarea şi învestirea sentinţelor

irevocabile.

C. Avizarea juridică a deciziilor emise de Directorul General al instituţiei şi de către alţi

reprezentanţi ai conducerii şi verificarea din punctul de vedere al legalităţii a anumitor speţe sau

situaţii juridice specifice sau nu activităţii de bibliotecă.

D. Modificarea şi actualizarea Regulamentului Intern şi a Regulamentului de Organizare şi

Funcţionare, precum şi elaborarea şi actualizarea, unde este cazul, a Procedurilor Operaţionale

specifice activităţii de bibliotecă naţională.

E. Completarea datelor necesare şi a elementelor nou apărute privind Registrul Riscurilor,

informaţii colectate de la toate serviciile din cadrul Bibliotecii Academiei Române.

F. Consiliere şi verificare juridică a documentelor la solicitarea tuturor compartimentelor din

cadrul Bibliotecii Academiei Române.
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2. SINTEZA ACTIVITĂŢII PE ANUL 2019

I. Activitatea de reprezentare

A) În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 pe rolul instanţelor de judecată au fost 2 cauze din

care:

La Tribunalul București s-a aflat pe rol DOSARUL nr. 26383/3/2018 în contradictoriu cu Roiu

Cristina Ioana, cauză ce are ca obiect anulare act (anularea unor articole din Decizia nr. 47/29.06.2018,

contestarea sumelor rezultate ca fiind diferențele de drepturi salariale aferente perioadei 15.11.2013 -

31.06.2016, achitate de B.A.R în baza unui titlu executoriu, precum și daune –interese moratorii).

După finalizarea litigiilor din Dosarul nr. 27516/3/2016 și din Dosarul nr. 38291/3/2016 în

decursul anului 2018, salariata Roiu Cristina Iona a atacat în instanța de judecată Decizia nr.

47/29.06.2018 a B.A.R. prin care a fost pusă în aplicare Decizia nr. 890/2018 a Curții de Apel București

în Dosarul nr. 27516/3/2016 prin introducerea cererii de chemare în judecată în Dosarul nr.26383/3/2018

la Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII- a Conflicte de muncă şi asigurări sociale. Acest litigiu s-a judecat

începând cu finalul anului 2018, când au fost două termene de judecată în data de 6 noiembrie și 4

decembrie , date la care s-au depus înscrisuri pentru a aduce apărările necesare pentru poziția procesuală

deținută.

În decursul anului 2019 acest litigiu și-a continuat cursul, astfel în data de 29 ianuarie 2019 și

până în data de 30 octombrie 2019 au fost unsprezece termene de judecată în care s-au depus înscrisuri

pentru a aduce apărările necesare pentru poziția procesuală deținută și s-a răspuns prin Obiecțiuni la

Raport de expertiză contabilă judiciară din 21.05.2019, întocmit de expertul contabil Costache Nicoleta,

în două rânduri având în vedere erorile grave de calcul comise de expertul numit de către instanța de

judecată. După finalizarea acestor etape reclamata Roiu Cristina Ioana fiind nemulțumită de rezultatele

raportului, precum și de erorile succesive de calcul ale expertului, a solicitat instanței de judecată

anularea raportului de experiză și numirea unui nou expert care să refacă integral raportul prin menținerea

obiectivelor trasate în cel anterior, precum și numirea unui expert parte. Aceste solicitări i-au fost admise

reclamantei la termenul din 15 octombrie 2019, urmând a se relua integral expertiza de către noii experti

nominalizați (unul de către instanța de judecată, unul ales de către reclamantă). Următorul termen de

judecată este în data de 12 noiembrie a.c.
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B) La Tribunalul Bucureşti, Secţia a VIII- a Conflicte de muncă şi asigurări sociale în anul 2019

s-a constituit un dosar nou prin depunerea cererii de chemare în judecată în data de 11 aprilie de către

salariata Chiriță Alina Florina în contradictoriu cu instituția noastră. Astfel la Tribunalul București s-a

constituit DOSARUL nr. 10813/3/2019 în contradictoriu cu Chiriță Alina Florina, cauză ce are ca

obiect drepturi bănești (prin contestarea modului de calcul a drepturilor salariale începând cu data de

01.08.2016 și până la data depunerii acțiunii în instanță). Primul termen de judecată a fost în data de 25

iunie 2019. În decursul celor trei termene de judecată instituția nostră a fost reprezentată și a depus, prin

consilierul juridic, toate documentele necesare, precum și înscrisurile solicitate de către instanța de

judecată. În data de 22 octombrie instanța de fond și-a pronunțat soluția de respingere a acțiunii ca

neîntemeiată. Soluția favorabilă instituției noastre este apelabilă în termen de 10 zile de la comunicarea

sentinței civile. Menționez că înă în prezent nu a fost comunicată sentința civilă.

Acţiunile formulate de către Oficiul Juridic au la bază referatele și documentele diferitelor

compartimente ale instituţiei, scopul urmărind fiind formularea conluziilor orale și scrie în cadrul

litigiilor pentru apărarea intereselor instituţiei şi restabilirea legalităţii.

Aceste litigii sunt provocate de petenţiile unor salariate nemulţumite de cuantumul salariului

sau de cuantumul drepturilor salariale achitate de către B.A.R. prin aplicarea unui titlu executoriu.

3. Activitatea de avizare

- au fost avizate pentru legalitate deciziile și actele adiționale la CIM ale salariaților atât la

modificările privind funcția și salariul, cât și la modificările salariale aduse de introducerea sporului

pentru condiții vătămătoare de muncă;

- au fost informate compartimentele BRUSA și Serviciul Contabilitate privind noile acte

normative publicate în Monitorul Oficial al României,. Partea I, precum și implicațiile acestora în

activitatea bibliotecii;

- au fost avizate pentru legalitate contracte comerciale de închiriere a Aulei şi a spaţiului

expoziţional, de prestări servicii, de muncă, precum și în contractele în care B.A.R. are calitatea de

achizitor;

- au fost întocmite și avizate toate contractele de împrumut sau de parteneriat cu instituțiile de

cultură din țară, precum și contracte de împrumut a unor bunuri culturale în țară;
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- au fost rezolvare cererile adresate de celelalte compartimente ale instituţiei, ale SLIBAR și

solicitările venite de la conducerea instituției pentru consiliere juridică și verificare din punctul de

vedere al legalităţii

- a fost rezolvată corespondenţa cu alte instituţii;

- au fost solicitate către OCPIB rectificări ale Cărții Funciare pentru imobilul din Str. Diaconu

Coresi nr. 2, sector 1, București și s-a răspuns favorabil în mod parțial de către OCPIB prin realizarea

unei rectificări necesare a cărții funciare;

- au fost revizuite toate cele 16 proceduri de sistem în baza dispoziţiilor O.S.G.G. nr. 600/2018,

act normativ în vigoare în ceea ce privește SCIM în cadrul instituției noastre.

- a fost revizuit Registrul riscurilor pentru toate serviciile și s-a întocmit un

centralizator pentru toată instituția;

- au fost elaborate pentru revizuire: Regulementul Intren şi Regluamentul de Oranizare şi

Funcţionare;

- au fost întocmite două noi cereri de chemare în judecată:

1. Cerere de chemare în judecată în contradictoriu cu Pârâta CASMB, solicitând instanţei de

judecată ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună obligarea acesteia la plata sumei de 234.044 lei,

reprezentând contravaloarea concediilor medicale achitate din fondul de salarii ale Bibliotecii Academiei

Române, aferente perioadei mai 2016 - noiembrie 2019.

2. Cerere de chemare în judecată împotriva Pârâtului Carciga Dragoș, salariat al Bibliotecii

Academiei Române în funcţia de bibliotecar M II în vederea anulării dispoziţiilor din CiM privind

indemnizaţia pentru titlul ştiinţific de doctor încasat şi nedatorat în perioada 01.10.2017 până în prezent

(31.12.2019);

- a fost eleborat şi aprobat REGULAMENTUL PRIVIND PRELUCRAREA ŞI PROTECȚIA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL BIBLIOTECII ACADEMIEI ROMÂNE;

- a fost reprezentată instituția la CNCD în Dosarul nr. 381/2019;

Pentru anul 2019 obiectivul principal constă în ridicarea nivelului profesional prin îmbogăţirea

cunoştinţelor, perfecţionare şi o mai bună adaptare la schimbările legislative.

Data: 20.01.2020

OFICIUL JURIDIC

cons. jur. dr. Vasiliu Monica - Andreea


