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Categorie de 

informații  Detalii  Corelare cu alte acte normative/documente  

PROFIL 

ORGANIZAȚIONAL  

- cuvânt înainte din partea conducătorului instituției  

Opera Națională Română Iași reprezintă una din cele mai importante instituții 

de spectacole din România, cu o veche și bogată tradiție. Este singura 

instituție cu acest specific din zona de nord-est a țării, care poate oferi 

publicului spectacole de operă, operetă, balet, musical și teatru dans.  

Devenind o instituție culturală de rang european, afirmată drept contribuitor 

valoros al culturii române și scenă Opera Națională Română Iași a susținut și 

promovat o întreagă galerie de artiști de excepție, care au dezvoltat ulterior 

cariere de notorietate și apreciere universală. Opera ieșeană se regăsește în 

rândul principalilor promotori ai valorilor lirice și coregrafice universale, 

realizând producții artistice valororase, de adresabilitate locală, regională, 

națională și internațională, în beneficiul iubitorilor genului și publicului 

general. 

 

- misiunea instituției și responsabilități  

ONRI are misiunea de a promova patrimoniului cultural  imaterial și de a 

conștientiza valoarea acestuia prin oferirea de reprezentații artistice care să 

răspundă nevoilor publicului. 

 

- contribuția pe care trebuie să o aducă la obiectivele guvernării și la 

obiectivele asumate de România  

ONRI a corelat obiectivele instituționale cu Strategia pentru cultură și 

patrimoniu național 2016 – 2020 în vederea promovării rolului culturii în 

contextul dezvoltării durabile, creșterii accesului la cultură și integrării culturii 

române în circuitul internațional, în beneficiul tuturor celor direct implicați în 

activități culturale și al societății în ansamblu. 

 

Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public 

Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public  



- datele de contact (adresă, telefon, email)  

Iași, str. Agatha Bârsescu, nr.18 

Telefon: 0232.211144 

E-mail: office@operaiasi.ro 

www.operaiasi.ro 

 

POLITICI PUBLICE    

Informații privind 

rezultatele 

implementării Planului 

strategic instituțional 

(PSI). Acest document 

are o perspectivă de 3-

4 ani - termen mediu - 

și trebuie să descrie 

mandatul, viziunea, 

obiectivul general, 

obiectivele specifice 

împreună cu 

- prioritățile pentru perioada de raportare  

- pentru fiecare prioritate: obiective, rezultate, chestiuni bugetare, alocare 

bugetară  

- indici de performanță, cu prezentarea gradului de realizare a acestora  

- prezentare a programelor desfășurate și a modului de raportare a acestora la 

obiectivele autorității sau instituției publice 

- ce rezultate s-au obținut cu resursele avute la dispoziție (monitorizarea 

implementării)  

- raportarea cheltuielilor, defalcate pe programe, respectiv pe obiective  

- nerealizări, cu menționarea cauzelor acestora (acolo unde este cazul)  

- propuneri pentru remedierea deficiențelor  

- informații relevante privind performanța ministerului din rapoartele de audit 

intern sau extern (ale Curții de Conturi) 

- Hotărârea Guvernului nr. 1.807/2006 pentru 

aprobarea Componentei de management din 

cadrul Metodologiei privind sistemul de 

planificare strategică pe termen mediu al 

instituțiilor administrației publice de la nivel 

central  

- Hotărârea Guvernului nr. 158/2008 pentru 

aprobarea Componentei de programare bugetară 

din cadrul Metodologiei privind sistemul de 

planificare strategică pe termen mediu al 

instituțiilor administrației publice de la nivel 

central  

mailto:office@operaiasi.ro
http://www.operaiasi.ro/


programele bugetare 

pentru fiecare minister  

- politici publice aflate în implementare  

- rezultatele așteptate ale documentelor de politici publice  

- stadiul îndeplinirii obiectivelor generale și obiectivelor specifice  

Nu este cazul.  

 

- Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public  

Anexă - Norme metodologice de aplicare a Legii 

nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile 

de interes public  

Priorități pentru 

perioada următoare  

Teme, investiții etc. - corelate cu contribuția pe care instituția trebuie să o 

aducă la obiectivele guvernării și la obiectivele asumate de România 

Menționarea perioadei - 1 sau 5 ani sau altă perioadă la alegerea instituției  

Nu este cazul 

Prioritățile strategice ale instituției Planul de 

guvernare/Planul sectorial de acțiune al instituției  

TRANSPARENȚĂ 

INSTITUȚIONALĂ   

Bugetul instituției  

Sinteza bugetului pe surse de finanțare, cel puțin referitor la:  

- finanțare de la bugetul de stat  

Anexa nr. 2 

- finanțare rambursabilă  

Nu este cazul 

- fondurile externe nerambursabile post aderare primite în cadrul unor 

proiecte/programe/instrumente/facilități finanțate conform unor 

decizii/acorduri/ înțelegeri/ memorandumuri ale Uniunii Europene și/sau ale 

altor donatori  

Nu este cazul 

- venituri proprii etc.  

Anexa nr. 2 

- o sinteză a cheltuielilor detaliate pe părți, capitole, subcapitole, titluri, 

articole, precum și alineate, după caz  

Anexa nr.2  



- bugetul complet în format de date deschise, inclusiv programele de investiții 

publice, care se prezintă ca anexă la bugetul fiecărui ordonator principal de 

credite  

Informații legate de 

procesul de achiziții 

publice, achizițiile 

sectoriale și 

concesiunile de lucrări 

și servicii  

- lista de contracte încheiate (obiectul contractului, suma, procedura de 

achiziții publice folosită, numele câștigătorului)  

Anexa nr. 1 

- numărul de procese de achiziții pe categorii, pentru anul încheiat  

CATEGORIE ACHIZIȚII NUMĂR TOTAL 

FURNIZARE PROUDSE 520 

PRESTĂRI SERVICII 4 

LUCRĂRI  0 

 

- câte achiziții s-au realizat prin sistemul electronic din totalul achizițiilor 

desfășurate pe parcursul exercițiului anului calendaristic de raportare  

CATEGORIE ACHIZIȚIE 
NUMĂR ACHIZIȚII 

DIRECTE SEAP 2020 

FURNIZARE PRODUSE 420 

PRESTĂRI SERVICII 2 

LUCRĂRI 1  



 

- durata medie a unui proces de achiziție publică pe categorii de achiziții  

Achiziție directă: 5 zile lucrătoare 

- număr de contestații formulate la Consiliul Național de Soluționare a 

Contestațiilor  

0 

- câte proceduri au fost anulate sau sunt în procedura de anulare  

 3 achiziții directe în cursul lunii decembrie 2020, cauză: lipsă stoc produse 

Informații despre 

litigii în care este 

implicată instituția (în 

general, nu doar cele 

legate de achiziții 

publice)  

- număr de litigii aflate pe rolul instanțelor de judecată pe tipuri și obiectul 

lor, cu indicarea contextului litigiului  

Anexa nr.3 

- câte au fost pierdute  

2 dosare 

- câte au fost câștigate  

1 dosar  

  

Organigrama  

Afișarea organigramei cu evidențierea numelor persoanelor cu funcții de 

conducere și a numărului de posturi ocupate, respectiv a numărului total de 

posturi disponibile, precum și a departamentelor cu date de contact  

Număr total de posturi disponibile: 258,5 posturi 

In anul 2020 structura organizatorică și Regulamentul de organizare și 

funcționare au fost aprobate prin OMC nr. 3244/20.12.2019, structurată după 

cum urmează: 5 servicii, 1 birou, 1 atelier, 20 de compartimente. 
Numele și prenumele persoanelor din conducerea ONRI:  

Manager: Beatrice Rancea 

Serviciul Tehnic scenă: Avram Cristi – șef serviciu 

Serviciul Producție: Solomon Iuliana - șef serviciu 

Serviciul Organizare spectacole, marketing, relații publice – Solomon 

Iuliana– șef serviciu 

Serviciul financiar-contabilitate, resurse umane, salarizare: Naforniță 

Daniela– șef serviciu 

Serviciul Balet: Mîndruțiu Amalia– șef serviciu  



Birou Juridic și Achiziții Publice: Russo Marian– șef birou 

În cadrul ONRI structura organizațională se prezintă după cum urmează: 

1. Serviciul tehnic-scenă se afla în subordinea managerului și a fost condusă 

de un șef serviciu 

1.1 Compartiment Regie scenă se află în subordinea directorului tehnic-

scenă 

1.2 Compartiment Asistenți regie se află în subordinea directorului 

tehnic-scenă 

1.3 Atelier mânuitori decor se află în subordinea directorului tehnic-

scenă și este condus de un șef atelier 

1.4 Compartiment Sonorizare se află în subordinea directorului tehnic-

scenă 

1.5 Compartiment Electric Scenă se află în subordinea directorului 

tehnic-scenă 

1.6 Compartiment Costume scenă se află în subordinea directorului 

tehnic-scenă 

1.7 Compartiment Machiaj Perucherie se află în subordinea 

directorului tehnic-scenă 

2. Serviciul Producție se află în subordinea managerului și a fost condusă de 

un șef serviciu 

2.2 Compartiment Croitorie se află în subordinea șefului serviciului 

Producție 

2.2 Compartiment Cizmărie-tâmplărie se află în subordinea șefului 

serviciului Producție 

2.3 Compartiment Tâmplărie-Mecanică se află în subordinea șefului 

serviciului Producție 

2.4 Compartiment Butaforie- Pictură se află în subordinea șefului 

serviciului Producție 

3 Serviciul Financiar contabilitate, resurse umane și salarizare se află în 

subordinea managerului  

3.2 Compartimentul Financiar-Contabilitate se afla în subordinea 

șefului de serviciu 



3.3 Compartimentul Casierie, Casa de bilete  se afla în subordinea 

șefului de serviciu 

3.4 Compartiment Resurse umane, salarizare  se afla în subordinea 

șefului de serviciu 

4 Compartimentul Audit public intern se subordonează managerului 

5 Compartiment Protecția muncii se subordonează managerului 

6 Birou Juridic și  Achiziții publice se subordonează managerului 

7 Compartiment Administrativ se subordonează managerului 

8 Serviciul Organizare spectacole, Marketing, Relații publice se 

subordonează managerului și este condus de un șef serviciu 

9 Compartiment Studii muzicale se subordonează managerului 

10 Compartiment Soliști vocali se subordonează managerului 

11 Compartiment Cor se subordonează managerului 

12 Compartiment Orchestră se subordonează managerului 

13 Serviciul Balet se subordonează managerului și este condus de un șef 

serviciu 

 

 

 

Informații despre 

managementul 

resurselor umane  

- informații despre fluctuația de personal  

În cursul anului 2020 nu au fost fluctuații de personal care să influențeze 

activitatea ONRI. În cursul anului 2020, un număr de 14 posturi au fost 

vacantate și ocupate ulterior în baza prevederilor OG 21/2007. 

- numărul de concursuri organizate  

În cursul anului 2020 au fost organizate un număr de  41 concursuri pentru 

ocuparea posturilor de execuție vacante. 

- fluctuația la nivelul funcțiilor de conducere  

Urmarea a reorganizării structurii organizatorice din ianuarie 2020, la nivelul 

funcțiilor de conducere a fost eliberat postul de Contabil Șef, transformându-

se ulterior în șef Serviciu Financiar-contabilitate. În același context a fost 

înființat postul de Șef birou Juridic și achiziții publice.  



Începând cu data instituirii stării de alertă, datorită limitării organizării 

concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante conform prevederilor art. 27 

alin.(3) din Legea nr. 55/2020, în cadrul ONRI sunt ocupate 2 funcții 

contractuale de conducere în baza unor contracte de muncă pe perioadă 

determinată conform prevederilor OG 21/2007. 

- numărul de funcții de conducere exercitate temporar  

0 

- venitul mediu, inclusiv diferitele sporuri  

Venit mediu brut – 9028 lei 

din care spor condiții grele sau vătămătoare 15%  - 1126 lei 

venit mediu net - 5195 lei 

 

RELAȚIA CU 

COMUNITATEA    

Raport de activitate 

Legea nr. 544/2001, cu 

modificările și 

completările ulterioare  

Raportul de activitate va fi întocmit și publicat într-un document distinct, în 

conformitate cu prevederile anexei nr. 10 la normele metodologice.  

Pe site-ul www.operaiasi.ro sunt publicate Rapoarte anuale de implementare 

a prevederilor Legii nr. 544/2001 conform prevederile anexei nr. 10 la 

normele metodologice, pentru anii: 2018, 2019, 2020.  
Raport de activitate 

Legea nr. 52/2003, 

republicată)  

Raportul de activitate va fi întocmit și publicat într-un document distinct, în 

raportul anual de activitate al instituției făcându-se trimitere la acesta.  

Nu este cazul. 

Conform art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică, 

republicată  

Informații despre 

atragerea de resurse 

din comunitate  

- lucrul cu voluntari  

- parteneriate cu alte instituții publice, mediul de afaceri, participări în 

asociații internaționale, înfrățiri   
LEGISLAȚIE    

Informații despre 

proiecte de acte 

normative inițiate de 

către instituție  

- nr. de inițiative  

Nu este cazul. 

- denumirea fiecărui proiect, tipul de act normativ și subiectul abordat, codul 

actului normativ 

Nu este cazul.  

- puncte de vedere la proiectele altor instituții   

http://www.operaiasi.ro/


Nu este cazul. 

- priorități legislative pentru perioada următoare  

Nu este cazul. 

 

 

Anexa nr. 1 

Compartimentul Achiziții Publice     

      

      

Nr 

crt 
Obiectul contractului 

Procedura 

Aplicată 

Tipul 

contractului 
Funizor/Prestator/Executant 

Valoarea atribuită 

(lei fără TVA) 

1 
FURNIZARE PANOURI 

DE PROTECȚIE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE AMBRA SIGN SRL 79.084,00 

2 

FURNIZARE ACCESORII 

INSTRUMENTE 

MUZICALE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE EUFONIA MUSIC STORE SRL-D 42.614,86 

3 

FURNIZARE 

ECHIPAMENTE PENTRU 

BALET 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE OPERA LAND SRL 91.442,10 

4 

FURNIZARE ACCESORII 

STRUCTURI METALICE 

DECOR SCENĂ 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE STAGE SHOWTECH MANAGEMENT SRL 39.550,42 

5 

FURNIZARE 

PRACTICABILE DECOR 

SCENĂ 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE STAGE SHOWTECH MANAGEMENT SRL  128.402,50  

6 
FURNIZARE COVOR 

SCENĂ DIN SPUMĂ PVC 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE STAGE SHOWTECH MANAGEMENT SRL 30.500,80  



7 
FURNIZARE ACCESORII 

VESTIMENTARE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE FOARTE FRUMOS SRL 39.450,00 

8 
FURNIZARE SISTEME DE 

ILUMINAT LED 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE TRICORP SRL 128.772,00   

9 

FURNIZARE PACHET 

ECHIPAMNETE ȘI 

CONSUMABILE 

ELECTRICE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE TRICORP SRL  52,328.00 

10 
FURNIZARE SISTEM 

ECRANE PROIECȚIE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
FURNIZARE TRICORP SRL  68.519,00   

11 

LUCRĂRI DE 

INSTALARE SISTEM 

MOBIL SONORIZARE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ  
LUCRĂRI FLY-MUSIC SRL 97.660,50 

12 

FURNIZARE 

ECHIPAMENTE 

MULTIMEDIA 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 
FURNIZARE TRICORP SRL 81.088,00   

13 

PRESTĂRI SERVICII 

MEDICINA MUNCII 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII CMI GRULAIUC CORINA 
9.163,00 

14 

PRESTĂRI SERVICII 

PAZĂ ȘI INTERVENȚIE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII SF SECURITY SRL 
12.677,00 

15 

PRESTĂRI SERVICII 

ÎNTREȚINERE ȘI 

REPARARE APARATE 

AER CONDIȚIONAT 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 

SERVICII SOLARIS DESIGN SRL 

3.558,10  

16 

SERVICII FILMARE 

VIDEO SPECTACOLE 

03.11.2020 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 
SERVICII UNREAL MEDIA 

2.000,00 

17 

SERVICII FILMARE 

VIDEO SPECTACOLE 

01.08.2020 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 
SERVICII UNREAL MEDIA 

1.700,00 



18 

SERVICII FILMARE 

VIDEO SPECTACOLE 

04.09.2020-06.09.2020 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 
SERVICII UNREAL MEDIA 

3.500,00 

19 

SERVICII FILMARE 

VIDEO SPECTACOLE 

04.09.2020-06.09.2020 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 
SERVICII UNREAL MEDIA 

2.000,00 

20 

SERVICII ÎNCHIRIERE 

ROCHII SPECTACOLE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII DOINA LEVINTZA FASHION MOOD 7.500,00 

21 

SERVICII ÎNCHIRIERE 

PURIFICATOARE APĂ 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII TOP PRĂJITURI SRL 496,00 

22 

SERVICII DE 

IDENTIFICARE A 

RISCURILOR DE 

CONTAMINARE 

EPIDEMIOLOGICĂ 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 

SERVICII ESH PREVENTION SRL 1.500,00 

23 

SERVICII ÎNCHIRIERE 

DEPOZIT DECORURI 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII SCM BRAND SHOUT GROUP SRL 43.643,00 

24 

SERVICII ÎNCHIRIERE 

SALĂ SPECTACOLE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ M.EMINESCU 1.000,00 

25 SERVICII SSM ȘI PSI 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII EHS PREVENTION SRL 15.000,00 

26 

SERVICII EVALUARE 

RISC SECURITATE 

FIZICĂ 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ 
SERVICII SABATINIO TEHNICAL SRL 2.380,00 

27 

SERVICII ÎNCHIRIERE 

VIDEOPROIECTOARE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII TRICORP SRL 3.555,72 

28 

SERVICII MENTENANȚĂ 

IT 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ SERVICII AVICENA COMPUTERS GRUP SRL 550,00 

29 

FURNIZARE 

IMPRIMANTE 

ACHIZIȚIE 

DIRECTĂ FURNIZARE MIDA SOFT BUSINESS SRL 1.779,98 

 



Anexa nr. 2 

Execuția bugetară a perioadei raportate – an 2020: 

           lei 

Indicatori 

Capitol de 

venit/Titlu 

de 

cheltuieli 

Buget 

aprobat 

2020 

Execuție an 

2020 

(1) (2) (3) (4) 

TOTAL VENITURI, din care: 50.10 36.408.00

0 

34.863.480 

Venituri din serbări și spectacole școlare, 

manifestări culturale, artistice și sportive 

33.19 2.026.000 523.758 

Alte venituri din prestări de servicii și alte 

activități 

33.50 15.000 1.360 

Donații și sponsorizări 37.01 45.000 43.507 

Subvenție 43.09 34.322.00

0 

34.294.855 

TOTAL CHELTUIELI, din care:   

67.10 

36.408.00

0 

34.863.480 



CHELTUIELI DE PERSONAL 10 30.073.00

0 

30.046.947 

Salarii de baza 10.01.01 23.936.00

0 

23.934.743 

Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 3.068.000 3.063.913 

Alte sporuri – ore de noapte 10.01.06 12.000 11.882 

Alocatii pentru locuinte 10.01.16 216.000 206.550 

Indemnizatii de hrana 10.01.17 929.000 927.250 

Alte drepturi salariale in bani 10.01.30 124.000 123.178 

Vouchere de vacanta 10.02.06 376.000 372.150 

Contributii de asigurari sociale de stat 10.03.01 788.000 783.574 

Contributia asiguratorie pentru munca 10.03.07 624.000 623.707 

BUNURI ŞI SERVICII 20 6.084.000 4.566.625 

Furnituri de birou 20.01.01 18.000 17.996 

Materiale pentru curatenie 20.01.02 30.000 25.267 

Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 323.000 239.513 

Apa, canal, salubritate 20.01.04 30.000 26.211 



Carburanti si lubrifianti 20.01.05 20.000 20.000 

Piese de schimb 20.01.06 20.000 12.934 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 33.000 32.372 

Materiale si prestari de servicii cu caracter 

functional 

20.01.09 110.000 104.496 

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 

20.01.30 110.000 109.869 

Reparatii curente 20.02 32.000 31.486 

Materiale sanitare 20.04.02 120.000 113.583 

Dezinfectanti 20.04.04 34.000 34.000 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 85.000 84.873 

Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 14.000 12.247 

Pregatire profesionala 20.13 14.000 13.761 

Protectia muncii 20.14 17.000 15.133 

Cheltuieli judiciare 20.25 74.000 73.082 

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 7.000 4.690 

Chirii 20.30.04 65.000 64.646 



Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 4.928.000 3.530.466 

ALTE CHELTUIELI 59 251.000 249.908 

Sume aferente persoanelor cu handicap 

neincadrate 

59.40 251.000 249.908 

CHELTUIELI DE CAPITAL    70 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 3  

 Lista  litigiilor aflate pe rolul instanțelor de judecată în care O.N.R.I. deține calitatea de subiect procesual. 

 

Număr 

dosar 

Instanța Reclamant/Apelant Pârât/Intimat Obiect Termen Soluție/Nr. hotărâre 

5080/9

9/2020 

Tribunalul 

Iași 

MĂRCULESCU 

VLAD CONSTANTIN 

OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI 

contestaţie decizie de 

sancţionare desfacere 

disciplinară a CIM 

- 10 feb 

2021 - 

 

4999/9

9/2020 

Tribunalul 

Iași 

MĂRCULESCU 

VLAD CONSTANTIN 

OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI 

anulare act FIŞĂ DE 

EVALUARE 

- 16 feb. 

2021 - 

 

3882/9

9/2020 

Tribunalul 

Iași 

GHEORGHIU ALINA 

FLORINA 

OPERA 

NATIONALA 

ROMANA IASI 

contestaţie decizie de 

concediere 

-  18 feb. 

2021 - 

 

2039/9

9/2020 

Tribunalul 

Iași 

ZAHARIA RALUCA OPERA 

NATIONALA 

ROMANA IASI 

acţiune în constatare 

reîncadrare în funcţie 

- Prin Încheierea din 07.09.2020 s-a dispus conexarea 

dosarului nr. 2039/99/2020 la dosarul nr. 

1907/99/2020. 

1907/9

9/2020 

Tribunalul 

Iași 

ZAHARIA RALUCA OPERA 

NATIONALA 

ROMANA IASI 

acţiune în constatare 

reîncadrare în funcţie 

- 22 mar. 

2021 - 

 

30947/

245/20

20 

Judecătoria 

Iași 

BERIHOI DAN OPERA 

NATIONALA 

ROMANA IASI 

încuviinţare executare 

silită 

Dosar executare 

166/L/2020 

 Solutia pe scurt: Admite cererea privind încuviinţarea 

executării silite. 

Încheiere - de executare silită  13204/2020  din 

09.12.2020 



BEJA ANDREEA 

DARIE SI CRISTIAN 

LUPU NICOLAITA 

1050/9

9/2020 

Tribunalul 

Iași 

BERIHOI DAN OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI 

contestaţie decizie de 

concediere preaviz de 

concediere 

- 24 mar. 

2021 - 

 

974/99

/2020 

Tribunalul 

Iași 

GOGAN SIMONA 

ALICE 

OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI 

contestaţie decizie de 

concediere repunere în 

situaţia anterioară 

- Solutia pe scurt: Admite excepţia lipsei de interes, 

invocată de intimata Opera Naţională Română Iaşi. 

Respinge acţiunea formulată de contestatoarea 

GOGAN SIMONA-ALICE, cu domiciliul în - în 

contradictoriu cu intimata OPERA NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI, cu sediul în -, ca fiind lipsită de 

interes. Obligă contestatoarea să plătească intimatei 

suma de 2500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată-

onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 10 

zile de cale comunicare. 

Sentința nr. 180/2021 05.02.2021 

Notă: La data prezentei sentința nu a fost motivată și 

nici comunicată părților. Contestatoarea se află în 

termenul de exercitare a căii de atac. 

28414/

245/20

20 

Judecătoria 

Iași 

OPERA NATIONALA 

ROMANA DIN IASI 

ZAHARIA 

RALUCA 

actiune in raspundere 

delictuala 

- 15 martie 

2021 - 

 

 

21912/

245/20

20 

Judecătoria 

Iași 

POP MARCELA 

OTILIA 

OPERA 

NATIONALA 

ROMANA IASI 

încuviinţare executare 

silită dos. nr. 295/2020 

BEJA PLUMBU 

SERGIU 

SEBASTIAN 

 Solutia pe scurt: Admite cererea de încuviinţare a 

executării silite. Definitivă. Încheiere - de executare 

silită  9557/2020  08.09.2020 



28275/

245/20

20 

Judecătoria 

Iași 

OPERA NATIONALA 

ROMANA DIN IASI 

PRIN 

REPREZENTANT 

BEATRICE RANCEA 

MARCULESCU 

VLAD 

CONSTANTIN 

actiune in raspundere 

delictuala obligaţia de 

a face 

- 8 aprilie 

2021 - 

 

721/99

/2020 

Tribunalul 

Iași 

BERIHOI DAN OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI 

contestaţie act - Soluția pe scurt: Admite contestația formulată de 

contestatorul Berihoi Dan, contradictoriu cu intimata 

Opera Nationala Romana Iasi Constată nulitatea 

Deciziei nr. 185/11.12.2019 emisă de intimată pe 

numele contestatorului. Cu drept de apel, în termen de 

10 zile de la comunicare. 

Sentința nr. 31/13.01.2021 

Notă: La data prezentei sentința nu a fost motivată și 

nici comunicată părților. ONRI se află în termenul de 

exercitare a căii de atac. 

3913/9

9/2019 

Tribunalul 

Iași 

AFTARAGACI 

MARIUS 

OPERA 

NATIONALA 

ROMANA IASI 

contestaţie decizie de 

sancţionare 

 Solutia pe scurt: Respinge contestația . Cu drept de 

apel în termen de 10 de zile de la comunicare. 

Sentința nr.1819/03.12.2020 

Contestatorul a exercitat calea de atac, nu este însă 

stabilit termen pe soluționarea acesteia. 

989/99

/2019 

Tribunalul 

Iași 

 

 

 

 

 

 

 

 

STĂNILĂ FLORIN OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI 

conflict de muncă 

rectificare contract de 

muncă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solutia pe scurt: Respinge acţiunea formulată de 

reclamantul Stănilă Florin, în contradictoriu cu pârâta 

Opera Naţională Română Iaşi. 

Sentința nr. 1146/10.09.2020 

Partea a exercitat calea de atac. Termen la C.A. Iași la 

23.02.2021 



Curtea de 

Apel Iași 

23.02.202

1 

6405/9

9/2018 

Tribunalul 

Iași 

IONESCU DANA OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ IAŞI 

contestaţie decizie de 

concediere 

 Solutia pe scurt: Respinge contestaţia formulată de 

contestatoarea IONESCU DANA, în contradictoriu cu 

intimata OPERA NAŢIONALĂ ROMÂNĂ IAŞI. 

Sentința nr. 1645/13.11.2020 

Notă: La data prezentei sentința nu a fost motivată și 

nici comunicată părților. Contestatoarea se află în 

termenul de exercitare a căii de atac. 

 

5392/9

9/2018 

Tribunalul 

Iași 

POP MARCELA 

OTILIA 

OPERA 

NAŢIONALĂ 

ROMÂNĂ 

contestaţie decizie de 

concediere 

 Solutia pe scurt: Respinge excepția nulității absolute a 

deciziei de concediere nr. 60/29.06.2018, invocată de 

contestatoare. Admite, în parte, contestația formulată 

de contestatoarea Pop Marcela Otilia în contradictoriu 

cu intimata Opera Naţională Română Iaşi . Anulează, 

în parte, decizia de concediere nr. 60/29.06.2018, 

emisă de intimată. Înlocuieşte sancţiunea concedierii 

disciplinare (desfacerea disciplinară a contractului 

individual de muncă) cu sancţiunea reducerii salariului 

de bază de 10% pe o perioadă de 3 luni. Obligă 

intimata să reintegreze contestatoarea pe postul deţinut 

anterior emiterii deciziei de concediere. Obligă 

intimata să achite contestatoarei o despăgubire egală 

cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum 

şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

contestatoarea, cu aplicarea reducerii salariului de 

bază de 10% pe o perioadă de 3 luni, de la data 

concedierii şi până la data reintegrării efective. Ia act 

că nu se solicită cheltuieli de judecată de către 

contestatoare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de 

la comunicare. 



Sentința nr. 1680/11.11.2019 

A fost exercitată calea de atac de către ONRI. Prin 

Decizia Curții de Apel Iași nr. 347/2020  15.09.2020 a 

fost respins apelul. 

 


