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                                CĂTRE, 

  

INSTITUTIA PREFECTULUI JUD. IASI  

 

Ref:        PUNCT DE VEDERE -  Situatia  Institutului de Psihiatrie „ SOCOLA ” Iași , urmare a 

punerii în executare  a hotaririlor judecatoresti de reintegrare salariati.    

 

Fara a cunoaste motivele de  fapt și de drept pe care Instanta de judecata și-a intemeiat decizia de 

admitere a actiunii formulate de salariati,  în contradictoriu cu Institutul de Psihiatrie SOCOLA 

Iasi,  prin care s-a dispus reîncadrarea în funcție, plata cheltuielilor de judecată, a daunelor morale 

și a despagubirilor egale cu drepturile salariale ce li s-ar fi cuvenit daca nu ar fi fost concediati și , 

ținând cont de etapa procesuala în care ne aflam și anume aceea a executarii silite, care presupune 

existenta unui titlu executoriu, în speta hotarâre judecatoreasca, apreciem ca la mometul acesta se 

impun a fi analizate  următoarelor solutii: 

 

1.  OUG nr. 130/ 2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, 

precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative , actualizata, 

 

ART. VI 

(1) Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi 

de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice, 

devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2022, se va realiza astfel: 

  a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5% 

din valoarea titlului executoriu; 

  b) în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

10% din valoarea titlului executoriu; 

  c) în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

25% din valoarea titlului executoriu; 

  d) în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

25% din valoarea titlului executoriu; 

  e) în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 

35% din valoarea titlului executoriu. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

  (4) În cursul termenului prevăzut la alin. (1), orice procedură de executare silită se 

suspendă de drept. 
  (5) Sumele prevăzute la alin. (1), plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă, se 

actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. 

  (6) La sumele actualizate în condiţiile alin. (5) se acordă dobânda legală remuneratorie, 

calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie.  

  (7) Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a 

plăţii titlurilor executorii, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (1).  

2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, actualizata, 

TITLUL IX 

Conflictele de muncă 
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ART. 231^1 

(1) Accesul neîngrădit la justiţie este garantat de lege. În cazul unui conflict individual de muncă, 

părţile vor acţiona cu bună-credinţă şi vor încerca soluţionarea amiabilă a acestuia. 

  (2) În vederea promovării soluţionării amiabile şi cu celeritate a conflictelor individuale de 

muncă, prin derogare de la prevederile art. 208 din Legea dialogului social nr. 62/2011, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la încheierea contractului individual de 

muncă sau pe parcursul executării acestuia, părţile pot cuprinde în contract o clauză prin care 

stabilesc că orice conflict individual de muncă se soluţionează pe cale amiabilă, prin procedura 

concilierii. 

  (3) Prin conciliere, în sensul prezentei legi, se înţelege modalitatea de soluţionare amiabilă 

a conflictelor individuale de muncă, cu ajutorul unui consultant extern specializat în legislaţia 

muncii, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul 

consimţământ al părţilor. 

  (4) Consultantul extern specializat în legislaţia muncii prevăzut la alin. (3), denumit în 

continuare consultant extern, poate fi un avocat, un expert în legislaţia muncii sau, după caz, 

un mediator specializat în legislaţia muncii , care, prin rolul său activ, va stărui ca părţile să 

acţioneze responsabil pentru stingerea conflictului, cu  respectarea drepturilor salariaţilor 

recunoscute de lege sau stabilite prin contractele de muncă. Onorariul consultantului extern va fi 

suportat de către părţi conform înţelegerii acestora.  

  (5) Părţile au dreptul să îşi aleagă în mod liber consultantul extern. 

  (6) Oricare dintre părţi se poate adresa consultantului extern în vederea deschiderii 

procedurii de conciliere a conflictului individual de muncă. Acesta va transmite celeilalte părţi 

invitaţia scrisă, prin mijloacele de comunicare prevăzute în contractul individual de muncă. 

  (7) Data deschiderii procedurii de conciliere nu poate depăşi 5 zile lucrătoare de la data 

comunicării invitaţiei prevăzute la alin. (6). Termenul de contestare a conflictelor de muncă se 

suspendă pe durata concilierii. 

  (8) În cazul în care, ca urmare a dezbaterilor, se ajunge la o soluţie, consultantul extern va 

redacta un acord care va conţine înţelegerea părţilor şi modalitatea de stingere a conflictului. 

Acordul va fi semnat de către părţi şi de către consultantul extern şi va produce efecte de la data 

semnării sau de la data expres prevăzută în acesta. 

  (9) Procedura concilierii se închide prin întocmirea unui proces-verbal semnat de către părţi 

şi de către consultantul extern, în următoarele situaţii:  

  a) prin încheierea unei înţelegeri între părţi în urma soluţionării conflictului;  

  b) prin constatarea de către consultantul extern a eşuării concilierii;  

  c) prin neprezentarea uneia dintre părţi la data stabilită în invitaţia prevăzută la alin. (7).  

  (10) În cazul în care părţile au încheiat numai o înţelegere parţială, precum şi în cazurile 

prevăzute la alin. (9) lit. b) şi c), orice parte se poate adresa instanţei competente cu respectarea 

prevederilor art. 208 şi 210 din Legea nr. 62/2011, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea soluţionării în totalitate a conflictului individual de muncă.  

3. Codul de procedura civila, actualizata, 

ART. 630 

  Înţelegeri privind efectuarea executării 

  În tot cursul executării silite, sub supravegherea executorului judecătoresc, creditorul şi 

debitorul pot conveni ca aceasta să se efectueze, în total sau în parte, numai asupra veniturilor 

băneşti sau altor bunuri ale debitorului, ca vânzarea bunurilor supuse urmăririi să se facă prin 

bună învoială sau ca plata obligaţiei să se facă în alt mod admis de lege. 

 Încetarea executării silite 

  ART. 703 

  Cazuri de încetare a executării 

  (1) Executarea silită încetează dacă: 

  1. s-a realizat integral obligaţia prevăzută în titlul executoriu, s-au achitat cheltuielile de 
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executare, precum şi alte sume datorate potrivit legii; 

  2. nu mai poate fi efectuată ori continuată din cauza lipsei de bunuri urmăribile sau a 

imposibilităţii de valorificare a unor astfel de bunuri;  

  3. creditorul a renunţat la executare; 

  4. a fost desfiinţat titlul executoriu; 

  5. a fost anulată executarea. 

  (2) În toate cazurile, executorul judecătoresc va întocmi o încheiere, motivată în fapt şi în 

drept, cu menţionarea cauzei de încetare a executării. Încheierea de încetare a executării va fi 

comunicată de îndată creditorului şi debitorului. 

  (3) În cazurile prevăzute la alin. (1) pct. 2, 3 şi 5 executorul judecătoresc îi va remite 

personal creditorului sau reprezentantului său titlul executoriu.  

 

ORDONANŢĂ nr. 22 din 30 ianuarie 2002 
privind executarea obligaţiilor de plata ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii , 

actualizata, 

 

 ART. 1   
  (1) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice 

se achită din sumele aprobate cu această destinaţie prin bugetele acestora sau, după caz, de la 

titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.  
  (2) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice 

nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor 

de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi 

obiectivelor legale, pentru care au fost înfiinţate. 

 

ART. 4   
  (1) Ordonatorii principali de credite bugetare au obligaţia să dispună toate măsurile ce se 

impun, inclusiv virări de credite bugetare, în condiţiile legii, pentru asigurarea în bugetele 

proprii şi ale instituţiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plăţii 

sumelor stabilite prin titluri executorii. 
  (2) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (1) se pot efectua pe parcursul întregului 

an bugetar, prin derogare de la prevederile art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 49 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale. 
  ART. 5   
  Creditorul şi debitorul pot conveni asupra altui termen decât cel prevăzut la art. 2, precum şi 

asupra unor alte condiţii de îndeplinire a oricăror obligaţii stabilite prin titlul executoriu. 
  ART. 6   
  (1) În cazurile în care, din motive temeinice privind realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, 

instituţia debitoare nu îşi poate îndeplini obligaţia de plată în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. 

(1), art. 2 sau 4, aceasta va putea solicita instanţei judecătoreşti care soluţionează cauza 

acordarea, în condiţiile legii, a unui termen de graţie sau/şi stabilirea unor termene de plată 

eşalonată a obligaţiei respective. 

 

În CONCLUZIE, se impune o analiza temeinica a mijloacelor legale care pot fi uzitate la 

momentul acesta, cu mentiunea că implicarea Guvernului Romaniei, a  Ministerului Sănătății, a 

instituțiilor locale si nu în ultimul rând a organului de executare  este  absolut necesară. 

 

Cu stimă. 

 

 Director Executiv                                                                                         Seviciul Juridic 

Dr. Vasile CEPOI Jr. Vasile RUSU 
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