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Iniţiator În conformitate cu prevederile Legii dialogului social nr. 62/2011 care reglementează constituirea şi funcţionarea comisiilor de dialog social 
de la nivelul administraţiei centrale şi la nivel teritorial, materialele, minuta şi raportul activităţii Comisiei de Dialog Social a Judeţului Iaşi, 
pentru luna mai 2022, sunt transmise Ministerului Muncii și Solidarității Sociale. 

1. 
 

24.06. 
2022 

Blocajul 
financiar 
în care se 
află 
Institutul 
de 
Psihiatrie 
Sociala 
Iași   

Uniunea 
Județeană 
CNSLR 
Frăția – 
Filiala Iaşi 

- Unul dintre managerii institutului a angajat 90 de oameni pe o sursă de finanțare incertă, alt manager a 
concediat 74 de salariați, 70 dintre aceștia au câștigat în instanță reîncadrarea în funcție, plata cheltuielilor de 
judecată, a daunelor morale și a despăgubirilor egale cu drepturile salariale ce li s-ar fi cuvenit dacă nu ar fi 
fost concediați, precum și cheltuieli de executare 

- Institutul a plătit daunele morale și cheltuielile de judecată, au rămas de plătit despăgubirile aferente salariilor 
- În prezent, este necesară suspendarea executării silite, astfel încât institutul să poată funcționa 
Concluzii/soluții pentru rezolvarea blocajului financiar: 
- OUG 130/2021 - prevederi privind eșalonarea pe termen de 5 ani a sumelor prevăzute prin hotărâri 

judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială 
- Codul Muncii și Legea Dialogului Social – prevederi privind soluționarea amiabilă a conflictelor de muncă; 

discuții, întâlniri cu salariații, informarea acestora cu privire la situația efectivă a finanțelor spitalului și chiar 
implicarea unei terțe părți care poate fi un consultant extern – avocat, expert, mediator autorizat, costurile cu 
un astfel de consultant fiind mai mici decât costurile executării silite 

- OG 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii 
prevede la art. 4 faptul că ordonatorii principali de credite bugetare au obligația să dispună toate măsurile ce 
se impun, inclusiv credite bugetare, pentru asigurarea în bugetele proprii și ale instituțiilor din subordine a 
creditelor bugetare necesare pentru efectuarea plății sumelor stabilite prin titluri executorii; art. 4 coroborat cu 
art. 6 – Ministerul Sănătății, în calitate de ordonator principal de credite, poate solicita instanței de judecată 
acordarea unui termen de grație sau/și stabilirea unor termene de plată eșalonată a obligației de plată, în 
cazul în care nu-și poate îndeplini obligația de plată 

Demers către Ministerul Sănătății pentru prezentarea soluțiilor de rezolvare a blocajului financiar al Institutului de 
Psihiatrie Socola Iași, identificate în cadrul ședinței comisiei de dialog social Iași.  

 

       


