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În cursul anilor 2011 şi 2012, Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din
Craiova, în urma acţiunilor în instanţă demarate in anul 2010 prin Federaţia ALMAMATER,
pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 221/2008 şi continuate la Tribunalul Dolj de USUUC
am avut mai multe hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile referitoare la câştigarea unor
drepturi salariale, în baza legii 221/2008. Cu toate acestea, pentru titlurile executorii definitive
şî irevocabile, în baza OUG nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri
executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar, versiune consolidată cu OUG nr. 18/2010 şi legea 230/2011 pentru aprobarea OUG
71/2009, aceste drepturi au fost eşalonate conform art.1(1) din OUG nr. 71/2009 astfel:
a) in anul 2012 se plateste 5% din valoarea titlului executoriu;
b) in anul 2013 se plateste 10% din valoarea titlului executoriu;
c) in anul 2014 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
d) in anul 2015 se plateste 25% din valoarea titlului executoriu;
e) in anul 2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
În anul 2012 personalul didactic şi didactic auxiliar membri de sindicat, reprezentaţi în
instanţă de USUUC, trebuiau să primească 5% din valoarea titlului executoriu. În urma
discuţiilor purtate de USUUC cu conducerea Universităţii în ianuarie 2012, personalul
didactic şi didactic auxiliar (535 membri de sindicat) care au fost parte în dosarul
nr.20555/3/2010, sentinţele civile nr.1863/2011şi 7654/2011 ale Tribunalului Dolj şi decizia
307/07.01.2012 a Curţii de Apel Craiova, au primit doar 1,25% din titlul executoriu din cei
5% din valoarea titlului executoriu aferent anului 2012. Personalul didactic şi didactic auxiliar
care au fost parte în celelalte dosare (aproximativ 50 dosare) în decursul anilor 2011 şi 2012
nu au primit nimic din valoarea titlului executoriu de 5% care ar fi trebuit plătit în 2012.
În data de 27 noiembrie 2012 GUVERNUL ROMÂNIEI a dat HOTĂRÂRE nr. 1.129
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
pentru plata titlurilor executorii prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009
privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, publicată MONITORUL OFICIAL nr. 799 /28
.10.2012. Prin această hotărâre s-a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei,
Cercetării, Tineretului şi Sportului pe anul 2012 cu suma de 3.975 mii lei, la capitolul 65.01
"Învăţământ", titlul 10 "Cheltuieli de personal", din suma globală prevăzută cu această
destinaţie în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale".
Deoarece executia bugetara pe anul 2012 s-a incheiat, iar de la inceputul anului au
trecut 56 de zile, perioada in care drepturile respective nu au fost platite membrilor de sindicat

care le-au castigat in instanta va rugam sa ne comunicati motivul pentru care legea nu a fost
respectata.
Va reamintim ca tot in temeiul legii 230/2011 in acest an respectivii membrii de
sindicat vor trebui sa primeasca încă 10% din valoarea titlului executoriu aferent anului 2013,
sume actualizate cu inflatia.
Potrivit art. 613 din noul Cod de procedură civilă, obligaţia stabilită prin hotărârea
unei instanţe sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la îndeplinire de bunăvoie.
În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la
îndeplinire prin executare silită, care începe odată cu sesizarea organului de executare.
Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau
succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobânzilor,
penalităţilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum şi a cheltuielilor de
executare.
Fiind indeplinite TOATE premisele legale, consideram că suntem indreptati sa
solicitam procedura de EXECUTARE SILITĂ IMPOTRIVA DEBITORILOR, prin
angajarea unui executor judecătoresc.
Potrivit răspunderii solidare, USUUC poate cere executarea silită a întregii creanţe
împotriva numai a unuia dintre debitori, cel care este solvabil, cu întreaga sumă, urmând ca
ulterior debitorii răspunzători solidar să îşi reglementeze între ei orice datorie pe calea unei
acţiuni separate.
Preşedinte
Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova
Prof.dr ing. Nicu George Bîzdoacă

