Către,
GUVERNUL ROMÂNIEI
În atenţia domnului Prim-Ministru Victor PONTA

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
În atenţia domnului Ministru Remus PRICOPIE
În atenţia domnului Ministru delegat Cercetare Ştiinţifică
Mihnea COSTOIU

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.
Am purtat discuţii cu conducerea Universităţii pentru achitarea titlurilor executorii
restante, dar din cauza reducerii finanţării Universităţii din Craiova, în baza celebrei, de

acum, ierarhizări fără documente suport, universitatea nu a putut suporta din venituri
proprii plata respectivelor sume.
În plus, în toate sentinţele definitive şi irevocabile, părţile obligate la plata
despăgubirilor sunt cele două universităţi din Craiova şi MINISTERUL EDUCAŢIEI
NAŢIONALE (fostul Minister al Educaţiei, Cercetarii , Tineretului şi Sportului).
În data de 27 noiembrie 2012 GUVERNUL ROMÂNIEI a dat HOTĂRÂREA 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
ONITORUL OFICIAL nr. 799 /28 .10.2012. Prin această hotărâre se aprobă
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".
Fiind de bună credinţă am trimis către Universitatea din Craiova adresa
1248/25.02.2013 prin care am solicitat lămuriri privind sumele alocate Universitaţii din
Craiova pentru stingerea acestor creanţe pe care le are Ministerul Educaţiei Naţionale faţă
de membrii de sindicat din Universitatea din Craiova,membrii care au acţionat în instanţă
universitatea şi ministerul.
Universitatea din Craiova a răspuns prin adresa 1291/27.02.2013, informându-ne
că ministerul nu a virat nici un leu pentru stingerea respectivei creanţe, deşi Guvernul
României prin rectificarea bugetară a trimis respectivele sume către minister.
Atasam aceste documente la prezenta adresă
Considerăm că Ministerul Educaţiei Naţionale, nu respectă legea, în sensul că
nu a ţinut seamă de această hotărâre şi nici până la această data nu a trimis fondurile
alocate prin HG către Universitatea din Craiova pentru plata titlurilor executorii, cu toate
că aceasta a făcut demersurile necesare către MEN.
Deoarece executia bugetara pe anul 2012 s-a incheiat, iar de la inceputul anului au
trecut 58 de zile, perioada in care drepturile respective nu au fost platite membrilor de
sindicat care le-au castigat in instanta VĂ RUGĂM SĂ NE COMUNICAŢI
MOTIVUL PENTRU CARE LEGEA NU A FOST RESPECTATA.
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 va 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.
Vă informăm că in virtutea acestor consideraţii vom proceda la EXECUTAREA
SILITĂ A MINISTERULUI EDUCAŢIEI NAŢIONALE.
Nedorind o excaladare a acestui conflict, excaladare care cu siguranţă ar avea
conotaţii politice, aşteptăm răspunsul dumneavoastră până pe data de 11 Martie 2013,
dată dupa care, în absenţa unei soluţii convenabile pentru membrii de sindicat, vom trece
la EXECUTAREA SILITĂ.
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.
Preşedinte
Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova
Prof.dr ing. Nicu George Bîzdoacă
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Catre,
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
fn atenfia domnului Rector Dan Claudiu DANI$0R

In cursul anilor 2011 ~i 2012, Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din
Craiova, in urma actiunilor in instanta demarate in anul 2010 prin Federatia ALMAMATER,
pentru aplicarea prevederilor Legii m. 221/2008 ~i continuate la Tribunalul Dolj de USUUC
am avut mai multe hotarari judecatore~ti definitive ~i irevocabile referitoare la di~tigarea unor
drepturi salariale, in baza legii 221 /2008. Cu toate acestea, pentru titlurile executorii definitive
~i irevocabile, in baza OUG nr. 7112009 privind plata unor sume prevazute fn tit/uri
executorii aviind ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul
bugetar, versiune consolidata cu OUG m. 18/2010 ~i legea 230/2011 pentru aprobarea OUG
7112009, aceste drepturi au fost e~alonate conform art.1(1) din OUG nr. 7112009 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 anul2016 se plateste 35% din valoarea titlului executoriu.
In anul 2012 personalul didactic ~i didactic auxiliar membri de sindicat, reprezentati in
instanta de USUUC, trebuiau sa primeasca 5% din valoarea titlului executoriu. In urma
discutiilor purtate de USUUC cu conducerea Universitatii in ianuarie 2012, personalul
didactic ~i didactic auxiliar (535 membri de sindicat) care au fost parte in dosarul
nr.20555/3/2010, sentintele civile m . 1863 /2011~i 7654/2011 ale Tribunalului Dolj ~i decizia
307/07.01.2012 a Curtii de Apel Craiova, au primit doar 1,25% din titlul executoriu din cei
5% din valoarea titlului executoriu aferent anului 2012. Personalul didactic ~i didactic auxiliar
care au fost parte in celelalte dosare (aproximativ 50 dosare) in decursul anilor 2011 ~i 2012
nu au primit nimic din valoarea titlului executoriu de 5% care ar fi trebuit platit in 2012.
In data de 27 noiembrie 2012 GUVERNUL ROMANIEI a dat HOTARARE m . 1.129
privind suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului ~i Sportului
pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului m . 7112009
privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi
salariale personalului din sectorul bugetar, publicata ONITORUL OFICIAL m. 799 /28
.1 0.20 12. Prin aceasta hotarare s-a apro bat suplimentarea bugetului Ministerului Educatiei,
Cercetarii, Tineretului ~i Sportului pe anul 2012 cu suma de 3.975 mii lei, la capitolul 65 .01
11
Invatamant 11 , titlul 10 11 Cheltuieli de personal 11 , din suma glo bala prevazuta cu aceasta
destinatie in bugetul Ministerului Finantelor Pub lice - 11 Actiuni generale 11 •
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 fast
respectata.

Va reamintim ca tot in temeiul legii 230/2011 in acest an respectivii membrii de
sindicat vor trebui sa primeasca inca 10% din valoarea titlului executoriu aferent anului 2013,
sume actualizate cu inflatia.
Potrivit art. 613 din noul Cod de procedura civiHi, obligatia stabilita prin hotan1rea
unei instante sau printr-un alt titlu executoriu se aduce la indeplinire de bunavoie.
In cazul in care debitorul nu executa de bunavoie obligatia sa, aceasta se aduce la
indeplinire prin executare silita, care incepe odata cu sesizarea organului de executare.
Executarea silita are loc in oricare dintre formele prevazute de lege, simultan sau
succesiv, pana la realizarea dreptului recunoscut prin titlul executoriu, achitarea dobanzilor,
penalitatilor sau a altor sume acordate potrivit legii prin titlu, precum ~i a cheltuielilor de
executare.
Fiind indeplinite TOATE premisele legale, consideram ca suntern indreptati sa
solicitam procedura de EXECUTARE SILITA IMPOTRIVA DEBITORILOR, prin
angajarea unui executor judecatoresc.
Potrivit raspunderii solidare, USUUC poate cere executarea silita a intregii creante
impotriva numai a unuia dintre debitori, eel care este solvabil, cu intreaga suma, urmand ca
ulterior debitorii raspunzatori solidar sa i~i reglementeze intre ei orice datorie pe calea unei
actiuni separate.
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CATRE
UNIUNEA SINDICATELOR UNIVERSITARE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
In atentia D-lui Pre~edinte Prof.univ.dr. Bizdoadi Nicu George
Ca dispuns Ia adresa Dvs. nr. 1248/25.02.2013, cu pnv1rc Ia drcpturilc salarialc
afcrcnte titlurilor exccutorii definitive ~i ircvocabilc, conform O.U.G. 7112009, Lcgca nr.
23012011 ~i O.G. 17/2012, va comunicam ca Univcrsitatca din Craiova a platit 171.050 lei
suma afcrenta primului trimcstru (1,25%) al anului 2012 pcntru 535 de pcrsoanc care avcau
hotadiri definitive ~i irevocabile Ia acca data.
Intrucat nu a primit nicio suma de Ia Ministerul Educatiei Nationalc, dc~i au fost
facutc solicitari prin adresele nr. 4677/20.11.2012~i nr. 5048/13.12.201~, Univcrsitatca din
Craiova nu a putut achita sumele restantc pentru anul2012 in valoarc de 872.131lci.
In ceca ce privc~tc sumele afcrentc anului 2013, accstca sc vor plati conform
prcvedcrilor Lcgii bugetului de stat pc anul 2013.
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