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Referitor la Hotărârea privind tardivitatea recursului depus în dosarul 1057/2/2022, publicata pe site-ul 

Înaltei Curți de Casație și Justiție în data de 20.01.2023, menționăm faptul că UEFISCDI a depus 

recursul cu respectarea termenului legal prevăzut în art. 2553 din Codul Civil, astfel: 

a) În data de 04.07.2022 s-a primit Comunicarea Hotărârii 364/2022, în plic adus de la punctul de 

control al clădirii din Strada Mendeleev 21-25, clădire care găzduiește și sediul UEFISCDI, la 

Secretariatul UEFISCDI, camera 321. Adresa a fost înregistrata cu nr. 1855/04.07.2022.  

b) In plus, în data de 08.07.2022 a fost primită direct la UEFISCDI  Comunicarea Încheiere – 

Îndreptare Eroare Materială Civilă a Hotărârii 364/2022 și a fost înregistrată cu nr. 

1892/08.07.2022. 

c) Deși UEFISCDI ar fi putut lua în calcul pentru răspuns comunicarea din 08.07.2022, a formulat 

recursul in termen de 5 zile, pornind de la data primirii comunicării inițiale,   04.07.2022. 

d) Recursul a fost formulat în termen, transmis atât prin e-mail cât și prin poșta, în original. 

 

La termenul din 19.01.2023, 

 

- Magistratul asistent a prezentat referatul cauzei, moment în care a fost invocată, din oficiu de către 

Instanță, tardivitatea recursului depus în data de 08.07.2022. 

 

-Consilierul juridic a solicitat să fie prezentate detalii despre data primirii Comunicării hotărârii la 

UEFISCDI, precum și numele persoanei care a primit plicul ce conținea Comunicarea. 

Conform datelor prezentate de Instanță, Comunicarea a fost primita in 30.06.2022, de către d-na VB la 

punctul de control al clădirii în care UEFISCDI are sediul. 

Menționăm ca d-na VB nu este angajata UEFISCDI și nu avea atribuții de primire corespondență pentru 

instituție iar Comunicarea a ajuns la Secretariatul UEFISCDI pe data 04.07.2022, fără nicio informare 

asupra faptului că a fost primită la o data anterioara. 

 

-Instanță a încuviințat să fie transmise prin e-mail dovezile și probele care să justifice faptul că a fost 

primită Comunicarea la o alta dată, iar UEFISCDI a trimis  următoarele înscrisuri și probe: 

a) Comunicarea faptului că UEFISCDI își desfășoară activitatea administrativă în str. Mendeleev, 

nr. 21-25, București, într-o clădire în care activează mai multe instituții și care are un serviciu 

de paza la intrare. Persoana al cărei nume apare pe confirmare, nu se regăsește printre angajații 

UEFISCDI, plicul ajungând  la UEFISCDI la data de 04.07.2022, fără informare asupra faptului 

ca a fost primit la o data anterioară. 

b) Copie a paginii din registrul de intrare/ieșire UEFISCDI din care rezultă clar data 

intrării/înregistrării la UEFISCDI. 

 

Având in vedere aceste aspecte, consideram ca UEFISCDI a depus recursul în dosarul 1057/2/2022, cu 

respectarea termenului legal, atât prin e-mail cât și prin poșta, așa cum a procedat în toate dosarele în 

care este parte. 

 

 

 


