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II..  DDRREEPPTT  CCIIVVIILL  
 
 

A. DREPTURI REALE. DREPTUL DE PROPRIETATE. 

 
1. Acțiune în revendicare imobiliară promovată în contradictoriu cu 

autoritatea locală și constructorii de bună credință – societăți comerciale ai 
edificatelor realizate pe teren. Hotărâre judecătorească de suplinire a 
consimțământului promitentului vânzător – fost proprietar al terenului agricol 
intravilan preluat de Statul Român în perioada regimului comunist. Efectele 
hotărârii judecătorești față de stat. Nerealizarea procedurii de reconstituire a 
dreptului de proprietate reglementată de Legea nr. 18/1991. Efecte. 

 
 La momentul sesizării Judecătoriei Constanţa cu cererea de suplinire a consimţământului 
moştenitorilor promitentului vânzător la perfectarea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la terenul 
de 2,5 ha, şi respectiv la data pronunţării sentinţei civile nr. 4532/18.04.1996, succesoarea lui [...], ce a 
figurat ca pârâtă în dosarul civil nr. 1473/1995 al Judecătoriei Constanţa nu parcursese procedura Legii 
18/1991, iar terenul în suprafaţă de 2,5 ha nu făcuse obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în 
beneficiul numitei [...] şi nici nu se afla în posesia acesteia, autoarea reclamanţilor din prezentul litigiu 
nefiind titulara unui „bun” în sensul art. 1 din protocolul nr. 1 la CEDO la acel moment. 
 Aprecierea existenţei unui „bun” în patrimoniul promitentei vânzătoare implică recunoaşterea în 
conţinutul noţiunii explicitate în jurisprudenţa CEDO, inclusiv în cea dezvoltată în cauzele împotriva 
României, atât a unui „bun actual”, cât şi a unei „speranţe legitime” de valorificare a dreptului de 
proprietate. 
 Prin urmare, la momentul pronunţării sentinţei civile nr. 4532/18.04.1996, promitenta vânzătoare, 
în calitate de succesoare a defunctului [...], nu era titulara unui „bun” ce putea fi opus cu succes Statului 
Român, respectiv nu urmase procedura Legii 18/1991 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenului de 2,5 ha preluat de [...] de la autorul său, şi nici nu deţinea o hotărâre irevocabilă prin care să se 
fi constatat în contradictoriu cu statul, prin autorităţile sale publice locale, caracterul abuziv al preluării şi 
care să ordone restituirea în natură a terenului. 
 În raport de această situaţie în mod judicios Tribunalul Constanţa a reţinut că titlul opus de 
Consiliul Local Constanţa reclamanţilor în prezentul litigiu este mai bine caracterizat, întrucât la momentul 
pronunţării sentinţei civile nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa, prin care s-a suplinit consimţământul 
promitenţilor vânzători la vânzarea terenului, succesoarea promitenţilor vânzători nu mai era titulara unui 
„bun” în sensul art. 1 din protocolul nr. 1 la CEDO cu privire la terenul în suprafaţă de 2,5 ha. 

 
Art. 480 din Codul civil 

Art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO 
Art. 36 din Legea nr. 18/1991 

 
 Prin sentinţa civilă nr. 2999/30.05.2012 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondate 
excepţia inadmisibilităţii acţiunii în revendicare, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a 
pârâtelor S.C. [...] S.A. şi S.C. [...] S.A., excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor. 
S-a admis ca fondată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei S.C. [...] S.A. şi a fost 
respinsă acţiunea reclamanţilor faţă de această pârâtă ca fiind îndreptată împotriva unei persoane 
fără calitate procesuală. 
 A fost admisă cerere de intervenţie în interes propriu a Consiliului Local Constanţa 
formulată în condiţiile art. 64 din codul de procedură civilă (1865) de către pârâta S.C. [...] S.A. 
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 S-a respins ca nefondată acţiunea în revendicare formulată de reclamanţi în contradictoriu 
cu pârâţii S.C. [...] S.A., S.C. [...] S.R.L. prin lichidator [...], S.C. [...] S.A. şi intervenientul în 
interes propriu Consiliul Local al Municipiului Constanţa. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele : 

1. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active: 
S-a apreciat nefondată şi a fost respinsă, excepţia lipsei calităţii procesuale active  în raport 

de aspectele care rezultă din sentinţa civilă nr. 4532/18.04.1996 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa în dosarul civil nr. 14731/1995. 
 2. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei S.C. [...] SA, în 
considerarea concluziilor care rezultă din raportul de expertiză tehnică topografică efectuat în 
cauză, s-a reţinut că această pârâtă nu exercită nici dreptul de proprietate şi nici folosinţa asupra 
vreunei părţi din terenul litigios, astfel încât excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive este 
fondată şi a fost admisă. 

3. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtelor S.C. [...] SA şi S.C. 
[...] SRL s-a reţinut că acestea exercită posesia asupra unor părţi din terenul litigios, însă 
legitimitatea acestei posesii presupune analiza pe fond a raportului juridic litigios, astfel încât 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acestor pârâte a fost respinsă. 

4. Nefondată este şi excepţia inadmisibilităţii acţiunii civile deoarece nu se poate accepta 
ineficacitatea acţiunii în revendicare promovată pe calea dreptului comun de către acela care se 
pretinde a fi titularul dreptului de proprietate împotriva posesorului neproprietar,  astfel încât 
această excepţie a fost respinsă. 
 Pe fondul acţiunii în revendicare Tribunalul Constanţa a reţinut că titlul exhibat de către 
reclamanţi pentru dovedirea dreptului lor de proprietate îl constituie sentinţa civilă nr. 
4532/18.04.1996 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 14731/1995, completată şi 
îndreptată prin încheierea pronunţată de Judecătoria Constanţa la data de 21.01.1997, hotărâre care 
a validat acordul de voinţă al părţilor relativ la transferul dreptului de proprietate asupra terenului în 
suprafaţă de 2,5 ha „prevăzut în actul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/8 iulie 1899” 
încheiat între moştenitorii defunctului [...] din Constanţa, în calitate de vânzători şi cumpărătorii 
[...], [...] şi [...]. 
 Instanţa a reţinut că anterior pronunţării sentinţei civile nr. 4532/18.04.1996 a Judecătoriei 
Constanţa, deşi autorii reclamanţilor erau în posesia înscrisului olograf care atesta acordul de voinţă 
încheiat cu pârâţii titulari ai dreptului de proprietate privind transferul acestui drept, dreptul de 
proprietate nu a intrat în patrimoniul autorilor reclamanţilor, întrucât formalitatea actului autentic 
pentru transmiterea valabilă a dreptului de proprietate asupra terenurilor era cerută încă din anul 
1947, prin Legea nr. 203/1947. 
 A reţinut Tribunalul Constanţa că promisiunea de vânzare-cumpărare nu a fost urmată 
niciodată de predarea terenului către beneficiarii promisiunii, familia [...] neavând niciodată posesia 
terenului revendicat în prezentul litigiu, bunul fiind preluat de către stat, chiar de la adevăratul 
proprietar [...] din anul 1950. 

Modalitatea de preluare reţinută este aceea a intrării în GAC, Gospodăria Agricolă 
Colectivă, acest fapt rezultând fără echivoc din  adeverinţele care emană de la autorităţile 
administraţiei publice locale Constanţa. 

În aceste condiţii, comparând titlul prezentat de către reclamanţi cu titlul, rezultat din 
probatoriul administrat, deţinut de către intervenientul Consiliul Local al Municipiului Constanţa, a 
cărui calitate de titular al dreptului litigios a fost arătată, în procedura prevăzută de art.64 din Codul 
de procedură civilă, de către pârâta S.C. [...] SA, persoană în numele căreia pârâţii S.C. [...] SA, 
S.C. [...] SA  şi S.C. [...] SRL exercită dreptul de folosinţă asupra terenului litigios, instanţa de fond 
a acordat prevalenţă acestuia din urmă, reţinând că este mai bine caracterizat. 

Astfel, atât reclamanţii cât şi intervenientul Consiliul Local al Municipiului Constanţa au 
dobândit dreptul de proprietate litigios de la acelaşi titular, respectiv autorul [...], intervenientul 
Consiliul Local al Municipiului Constanţa a dobândit dreptul de proprietate pierdut de către fostul 
titular în favoarea statului totalitar în anul 1950, iar reclamanţii prin intermediul unei tranzacţii de 
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vânzare-cumpărare încheiată cu moştenitoarea fostului titular al dreptului de proprietate, tranzacţie 
perfectată prin suplinirea consimţământului moştenitoarei vânzătorilor ([...]) în anul 1996 

În aceste condiţii se reţine că pârâta [...] a transmis un bun pe care nu îl avea în patrimoniu, 
fiind preluat din patrimoniul autorului său de către autorităţile statului totalitar. 

Faptul că această tranzacţie a fost constatată printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă, nu 
schimbă în nici un fel regimul juridic al bunului imobil care a format  obiectul vânzării, anume 
acela că aparţine domeniului statului, respectiv domeniului privat al unităţii administrativ teritoriale 
Municipiul Constanţa, deoarece instanţa de judecată nu a fost investită să cerceteze regimul juridic 
al bunului, pronunţându-se în limitele investirii sale, în condiţiile art.129 din Codul de procedură 
civilă. 

În considerentele sentinţei civile nr.4532/18.04.1996 pronunţată de Judecătoria Constanţa în 
dosarul civil nr.14731/1995 se reţine achiesarea pârâtei [...] la transferul dreptului de proprietate 
asupra terenului litigios, în favoarea reclamanţilor. 

Din această perspectivă, pârâtei [...] îi revine obligaţia consacrată de art.1313 şi urm din 
Codul civil de a preda bunul vândut, iar în cazul imposibilităţii de a realiza aceasta, reclamanţilor le 
sunt puse la îndemână acţiuni civile prin intermediul cărora îşi pot recupera preţul remis vânzătoarei 
pentru acest bun. 

Reţinând caracterul nefondat al cererii principale prin care se solicită obligarea pârâtelor să 
le lase reclamanţilor în deplină proprietate şi posesie imobilul teren în suprafaţa de 14347 mp, situat 
în Municipiul Constanţa, cartier [...], strada …, din care pârâta S.C. [...] SA ocupă o suprafaţă de  
5715,2 mp, iar pârâta S.C. [...] SA ocupă o suprafaţă de 8631,8 mp, cu obligaţia corelativă a 
reclamanţilor de a le despăgubi cu contravaloarea materialelor şi a preţului muncii pentru 
construcţiile edificate de către pârâte pe terenul proprietatea reclamanţilor, se apreciază nefondată şi 
cererea referitoare la obligarea pârâtelor la plata daunelor reprezentând contravaloarea lipsei de 
folosinţă a acestui imobil calculată pentru ultimii 3 ani, în proporţia corespunzătoare suprafeţelor 
ocupate de către fiecare dintre pârâte precum şi aceea referitoare la constatarea dreptului de 
proprietate asupra construcţiilor edificate de către pârâte pe terenul litigios, prin intermediul 
accesiunii, întreaga acţiune civilă urmând a fost respinsă ca nefondată. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel reclamanţii [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], [...], [...] prin mandatar [...] şi reclamanţii [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] prin 
mandatar [...], care au criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
 - În mod greşit Tribunalul Constanţa a respins acţiunea reclamanţilor apreciind că titlul 
intervenienţilor Municipiul Constanţa şi Consiliul Local Constanţa este   preferabil titlului de 
proprietate exhibat de reclamanţi. 
 Împrejurarea că intervenientul Consiliul Local al Municipiului Constanţa a emis anterior 
anului 1998 avize cu privire la folosinţa acestui teren nu poate conduce la concluzia că titlul de 
proprietate al intervenientului este preferabil titlului reclamanţilor, întrucât intervenientul nu a 
dobândit dreptul de proprietate asupra acestui imobil într-unul din modurile prevăzute de Codul 
civil. 
 Instanţa de fond face o gravă confuzie, încercând să compare un titlu de proprietate 
consacrat printr-o hotărâre judecătorească, cu avize care, evident nu pot constitui titlu de 
proprietate. Prin această interpretare se încalcă principiul securităţii raporturilor juridice, principiu 
consacrat în doctrina CEDO. 
 Este inadmisibil ca instanţa de judecată să lipsească de efecte o hotărâre judecătorească 
intrată în puterea lucrului judecat. 
 Prin respingerea acţiunii în revendicare, practic instanţa de fond reformează o hotărâre 
judecătorească definitivă şi irevocabilă, hotărâre ce a fost înscrisă în Registrul de Transcripţiuni şi 
Inscripţiuni Imobiliare al Judecătoriei Constanţa. 
 Pe fondul litigiului, Curtea constată următoarele: 
 Reclamanţii au dedus judecăţii o acţiune în revendicare imobiliară, solicitând obligarea 
pârâţilor şi a intervenientului în interes propriu să le recunoască acest drept şi să le lase în deplină 
proprietate şi netulburată posesie terenul în suprafaţă de 14.333 mp situat în intravilanul 
municipiului Constanţa, cartier [...], str. …. 
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 Reclamanţii au susţinut că fac dovada dreptului lor de proprietate asupra acestui imobil cu 
sentinţa civilă nr. 4532/18.04.1996 pronunţată de Judecătoria Constanţa, hotărâre judecătorească 
prin care a fost suplinit consimţământul promitenţilor vânzători şi s-a constatat perfectat contractul 
de vânzare-cumpărare cu privire la o suprafaţă de teren de 2,5 ha între vânzătorii [...] şi [...] [...] şi 
promitenţii cumpărători [...], [...] şi [...]. 
 Referitor la titlul invocat de reclamanţi în dovedirea dreptului lor de proprietate, Curtea 
reţine că se impune în prealabil a fi lămurite anumite probleme de drept ce vizează valoarea 
probatorie de înscris autentic a hotărârii judecătoreşti – sentinţa civilă nr. 4532/1996 a Judecătoriei 
Constanţa, relativitatea efectelor hotărârii judecătoreşti, autoritatea de lucru judecat şi opozabilitatea 
efectelor hotărârii judecătoreşti faţă de terţi, respectiv faţă de pârâţi şi faţă de intervenientul 
Consiliul Local al Municipiului Constanţa, care nu au participat la soluţionarea cauzei finalizată 
prin sentinţa civilă nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa. 
 Referitor la sentinţa civilă nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa, Curtea constată că 
aceasta a fost pronunţată de instanţa de judecată în anul 1996, după abrogarea Decretului nr. 
144/1958, sub incidenţa căruia, în temeiul dispoziţiilor art. 12 se recunoştea competenţa instanţei de 
judecată, în măsura în care erau îndeplinite cerinţele prevăzute de acest text legal, să pronunţe o 
hotărâre judecătorească pentru suplinirea consimţământului unei părţi la încheierea contractului de 
vânzare-cumpărare, dacă se încheiase anterior un antecontract de vânzare-cumpărare, iar partea 
respectivă refuza să îşi îndeplinească obligaţiile. 
 După abrogarea dispoziţiilor art. 12 din Decretul nr. 144/1958 prin Legea nr. 50/1991, în 
practica judiciară şi în doctrină s-a impus opinia potrivit căreia este în continuare posibilă suplinirea 
consimţământului unei părţi la încheierea contractului de vânzare-cumpărare prin hotărâre 
judecătorească în cadrul executării directe atipice a unui antecontract de vânzare-cumpărare 
(Valeriu Stoica, Drepturile reale principale, Editura Humanitas, 2006, vol.II, pag. 185). 
 Dispoziţiile art. 1073 Cod civil consacră principiul executării în natură a obligaţiilor, 
executarea prin echivalent fiind admisă numai în mod excepţional. Dispoziţiile art. 1077 Cod civil, 
prin care este autorizat creditorul să aducă în îndeplinire obligaţia debitorului pe cheltuiala acestuia 
din urmă, consacră un mecanism de suplinire a consimţământului debitorului în contractul de plată 
prin care se execută o obligaţie de a face. Or, executarea obligaţiei asumate printr-un antecontract 
de vânzare-cumpărare de a încheia un viitor chiar contract de vânzare-cumpărare poate fi realizată 
în mod direct, dar atipic, prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti, în condiţiile art. 1077 Cod 
civil, ţinând seama şi de dispoziţiile art. 970 alin.(2) Cod civil, potrivit cărora convenţiile „obligă nu 
numai la ceea ce este expus într-însele, dar la toate urmările ce echitatea… dă obligaţiei, după 
natura sa”. 
 Posibilitatea pronunţării unei hotărâri judecătoreşti prin care este suplinit consimţământul 
părţii care refuză să execute antecontractul de vânzare-cumpărare nu reprezintă o extindere a sferei 
de aplicare a dispoziţiilor art. 1077 Cod civil de pe terenul executării în natură a obligaţiei de a face 
pe terenul încheierii contractului pentru simplul motiv că, în acest caz chiar încheierea contractului 
reprezintă executarea în natură a obligaţiei de a face sumate prin antecontract. 
 Curtea reţine că sentinţa civilă nr. 4532/1996 a fost pronunţată în temeiul art. 1073 şi 1077 
Cod civil, Judecătoria Constanţa constatând că înscrisul sub semnătură privată încheiat în anul 1949 
între promitenţii vânzători [...] şi G. [...] şi promitenţii cumpărători [...] (autorii reclamanţilor), deşi 
nu reprezintă un act translativ de proprietate cu privire la terenul în suprafaţă de 2,5 ha pentru lipsa 
formei autentice (cerinţă ad validitatem impusă de dispoziţiile art. 36 din Legea nr. 203/1947), 
reprezintă un antecontract de vânzare-cumpărare, în temeiul căruia părţile s-au obligat să încheie în 
viitor în mod valabil printr-un act autentic, un contract de vânzare-cumpărare, iar în situaţia 
opoziţiei promitenţilor vânzători la perfectarea actului de vânzare-cumpărare, instanţa de judecată a 
suplinit consimţământul promitenţilor [...]. 
 În literatura de specialitate s-a reţinut constant că o astfel de hotărâre judecătorească prin 
care se suplineşte voinţa unei părţi la încheierea unui contract, chiar atunci când are efecte 
translative sau constitutive de drepturi reale, nu este prin ea însăşi un mod de dobândire a 
proprietăţii (V. Stoica, op.cit., pag. 188). Este vorba de un mod specific în care funcţionează 
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mecanismul încheierii contractului prin suplinirea voinţei uneia dintre părţi de către instanţa de 
judecată.  

Prin urmare, hotărârea judecătorească este numai un element al acestui mecanism de 
încheiere a contractului. Temeiul dobândirii dreptului de proprietate nu este hotărârea 
judecătorească, înţeleasă ca manifestare de voinţă a instanţei, ci contractul de vânzare-cumpărare 
încheiat în aceste condiţii particulare, cu toate consecinţele ce decurg de aici, şi anume cu drepturile 
şi obligaţiile ce rezultă dintr-un veritabil contract de vânzare-cumpărare (ex.: transmiterea dreptului 
de proprietate; obligaţia vânzătorului de garanţie pentru evicţiune şi pentru viciile bunului vândut; 
obligaţia de predare a bunului vândut). 
 În speţă, se constată că obiectul litigiului soluţionat prin sentinţa civilă nr. 4532/1996 a 
Judecătoriei Constanţa l-a constituit suplinirea consimţământului promitenţilor vânzători [...] 
semnatari ai antecontractului de vânzare-cumpărare a terenului în suprafaţă de 2,5 ha încheiat la 
data de 15.08.1949 cu autorii reclamanţilor din prezenta cauză, prin hotărârea pronunţată 
constatându-se încheiat contractul de vânzare-cumpărare cu privire la terenul în suprafaţă de 2,5 ha 
ce face obiectul prezentei revendicări, aspect reţinut de altfel şi prin decizia civilă nr. 
285/C/19.11.2008 a Curţii de Apel Constanţa, irevocabilă prin respingerea recursului reclamanţilor 
prin decizia civilă nr. 951/16.02.2010 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 
 Prin urmare, izvorul dreptului de proprietate al reclamanţilor îl constituie contractul de 
vânzare-cumpărare încheiat de autorii lor cu promitenţii vânzători [...], iar nu hotărârea 
judecătorească – sentinţa civilă nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa, care a reprezentat numai un 
element al acestui mecanism de încheiere a contractului de vânzare-cumpărare, prin suplinirea 
consimţământului vânzătorilor [...] şi [...]. 
 Această explicaţie era necesară pentru înţelegerea drepturilor şi obligaţiilor ce incumbau 
părţilor contractante – vânzători şi cumpărători, dar şi pentru înţelegerea relaţiei dintre autoritatea 
de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti şi opozabilitatea hotărârii judecătoreşti faţă de terţii 
neparticipanţi la procesul în care a fost pronunţată această hotărâre judecătorească. 
 Atunci când o parte opune o hotărâre judecătorească unui terţ care nu a participat la procesul 
finalizat prin acea hotărâre judecătorească, în mod evident nu o poate face cu efectele autorităţii de 
lucru judecat, întrucât nu este întrunită condiţia identităţii de părţi, iar terţului nu i se poate pretinde 
să respecte rezultatul unei judecăţi la care nu a participat. 
 Prin urmare, sentinţa civilă nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa fiind pronunţată într-un 
litigiu în care pârâţii şi intervenientul - persoane juridice din prezenta cauză nu au participat, nu 
poate fi opusă cu autoritate de lucru judecat acestor pârâţi şi intervenientului Consiliul Local 
Constanţa, cum greşit au susţinut apelanţii reclamanţi, chiar dacă această sentinţă priveşte un drept 
real, respectiv dreptul de proprietate al reclamanţilor cumpărători asupra unui  teren în suprafaţă de 
2,5 ha. 
 Caracteristicile dreptului de proprietate – drept opozabil erga omnes – nu se transpun asupra 
actului jurisdicţional ce tranşează chestiunea proprietăţii, respectiv asupra sentinţei civile nr. 
4532/1996 a Judecătoriei Constanţa (aspect reţinut constant în literatura juridică de specialitate – C. 
Adina Nicolae, în Teza de Doctorat Hotărârea judecătorească. Relativitatea şi opozabilitatea 
efectelor acesteia). 
 Hotărârea judecătorească rămâne, din punct de vedere al regulilor după care îşi produce 
efectele, aceeaşi, fiind supusă principiului relativităţii şi celui al opozabilităţii, indiferent de natura 
raporturilor juridice pe care vine să le tranşeze. Prin urmare, faptul că această sentinţă a declarat 
existenţa dreptului de proprietate asupra celor 2,5 ha teren în patrimoniul reclamanţilor nu înseamnă 
că această sentinţă poate fi opusă tuturor de o manieră incontestabilă. Dreptul rezultat dintr-o 
dezbatere judiciară, indiferent de natura sa – drept real sau drept de creanţă – este demonstrat 
incontestabil doar între părţi; faţă de terţi aceeaşi hotărâre judecătorească constată dosar fapte 
juridice, posibil de combătut prin dovada contrară. 
 În literatura de specialitate s-a reţinut constant că actele convenţionale, ca şi cele 
jurisdicţionale nu pot da naştere decât unor efecte relative, între părţi, pentru că în aceeaşi măsură în 
care nu poţi fi creditor sau debitor într-o convenţie la care nu ai fost parte, la fel nu poţi fi judecat 
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printr-o hotărâre  faţă de care ai rămas străin (în A. Nicolae, Teza de Doctorat Hotărârea 
judecătorească. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor acesteia, pag. 397). 
 Oricare ar fi actul vizat, contract sau hotărâre, libertatea individuală a celui care nu a 
participat la elaborarea lui justifică relativitatea efectului direct produs prin acest act. 
 Opozabilitatea unui act, oricare ar fi natura sa, nu presupune o extindere a efectelor sale 
obligatorii asupra terţilor. Hotărârea judecătorească fiind pronunţată pe baza probelor administrate 
de părţi, în limitele principiului disponibilităţii, este firesc ca efectele acesteia să se producă în mod 
direct asupra celor care şi-au putut afirma pretenţiile sau apăra drepturile în faţa instanţei. În schimb 
terţii care nu au participat la dezbateri vor suporta hotărârea de o manieră indirectă, adică cu privire 
la efecte legate de modificarea ordinii juridice pe care hotărârea judecătorească a provocat-o Ei 
trebuie să respecte rezultatul dezbaterii judiciare – chiar dacă nu au participat la acestea – cel puţin 
până la momentul în care vor demonstra contrariul. 
 Opozabilitatea reprezintă respectul datorat şi impus tuturor de către o situaţie juridică, altfel 
spus este acea aptitudine a actului jurisdicţional de a fi respectat şi recunoscut de orice persoană 
care nu a fost implicată în procedura judiciară, dar nu echivalează cu o „extensiune” a autorităţii de 
lucru judecat asupra terţelor persoane, întrucât acestea nu pot deveni „prizonierele” lucrului judecat 
în absenţa lor din proces (A. Nicolae, op.cit., pag. 403). 
 Actul jurisdicţional va fi opozabil nu doar sub aspectul existenţei sale, ca mijloc de probă, ci 
şi din punctul de vedere al consecinţelor sale, cu menţiunea însă că opozabilitatea acestor efecte 
trebuie deosebită de caracterul lor obligatoriu. 
 Opunerea hotărârii judecătoreşti ca mijloc de probă şi sub aspectul efectelor substanţiale pe 
care le produce nu va însemna însăşi posibilitatea invocării obligativităţii acestor efecte faţă de terţi, 
aşa încât aceştia să nu le poată pune în discuţie şi în alt cadru procesual să nu tindă la a face dovada 
contrară (invocând propriile apărări pe care nu le-au putut realiza în procesul finalizat prin hotărârea 
care li se opune). 
 Obligativitatea efectelor hotărârii judecătoreşti cu executorialitatea acestora şi 
imposibilitatea punerii în discuţie, a reluării dezbaterilor rămân aplicabile sferei părţilor, care au 
avut posibilitatea să-şi afirme pretenţiile şi să-şi apere poziţia în cadrul unui proces desfăşurat în 
prezenţa lor, cu respectarea tuturor garanţiilor procesuale. 
 Faţă de terţi însă, ceea ce s-a consemnat în hotărârea judecătorească are valoarea de fapt 
juridic, terţii având posibilitatea de a face dovada contrară a celor stabilite în hotărârea 
judecătorească. 
 Demonstrând caracterul preferabil al dreptului său în raportul cu dreptul recunoscut prin 
hotărârea judecătorească ce i se opune ca un fapt juridic, terţul nu va mai trebui să suporte efectele 
acestei hotărâri judecătoreşti care îl prejudiciază. 
 Transpunând aceste dezlegări cu caracter teoretic situaţiei de fapt deduse judecăţii de către 
reclamanţi, în mod judicios Tribunalul Constanţa a reţinut că pârâtele societăţi comerciale şi 
intervenientul în interes propriu Consiliul Local Constanţa au opus reclamanţilor un drept de 
proprietate asupra terenului în litigiu, preferabil titlului exhibat de către reclamanţi, înlăturând astfel 
opozabilitatea sentinţei civile nr. 4532/18.04.1996 a Judecătoriei Constanţa. 
 Astfel, din materialul probator administrat în cauză, inclusiv recunoaşterile reclamanţilor – 
(care au declanşat şi procedura Legii 10/2001 cu privire la acelaşi teren ce a făcut obiectul sentinţei 
civile nr. 4532/18.04.1996 a Judecătoriei Constanţa), rezultă cu prisosinţă că niciodată autorii 
reclamanţilor, după încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare cu moştenitorii proprietarului 
[...] nu au avut posesia acestui imobil. 
 Astfel, se constată că după încheierea antecontractului de vânzare-cumpărare în anul 1949 – 
convenţie ce nu a transferat valabil proprietatea asupra terenului către beneficiarii promisiunii, 
familia [...] (autorii reclamanţilor), datorită neîndeplinirii condiţiei de formă autentică, solicitată ad 
validitatem prin Legea nr. 203/1947 -  terenul în suprafaţă de 2,5 ha a continuat să figureze în 
patrimoniul proprietarilor [...], pentru ca în anul 1950, ca urmare a politicii de colectivizare a 
statului totalitar comunist, terenul cu destinaţie agricolă la acel moment să fie preluat de stat şi dat 
în administrarea GAC-ului organizat în localitate. 
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 Astfel, din adresa nr. 5062/28.02.2007 emisă de Consiliul Local al Municipiului Constanţa, 
ce se coroborează cu copia registrului agricol depusă în apel rezultă că numitul [...] (autorul 
promitenţilor vânzători) figurează în registrul agricol al municipiului Constanţa la poziţia nr. …, nr. 
curent …,  în perioada 1948 – 1950 cu suprafaţa de 2,5 ha în [...], menţionându-se că la rubrica 
„observaţii” sunt trecute următoarele menţiuni : „intrat în GAC şi lucrează [...]”. 
 Curtea constată că acest teren nu a fost înregistrat niciodată, anterior anului 1996, în 
evidenţele fiscale ale Municipiului Constanţa pe numele autorilor reclamanţilor [...], şi nu a făcut 
parte din suprafeţele de teren agricol existente în patrimoniul numiţilor [...], [...] şi [...] şi preluate de 
GAC/C.A.P. după anul 1953, terenuri de altfel restituite acestora în procedura Legii 18/1991 
conform titlurilor depuse de reclamanţi în apel. Astfel  în apel reclamanţii au susţinut, aspect 
confirmat şi de actele depuse la dosar de către Comisia locală de fond funciar Constanţa, că terenul 
de 2,5 ha în litigiu, nu a făcut obiectul cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate asupra 
terenurilor conform Legii nr. 18/1991 formulate de autorii reclamanţilor, acest teren negăsindu-se în 
patrimoniul reclamanţilor la nivelul anului 1991 – data adoptării Legii nr. 18/1991, pentru a 
justifica o asemenea cerere. 
 Prin urmare, după anul 1950 şi până în prezent, terenul în litigiu nu s-a aflat în posesia 
familiei [...]; promitenţii vânzători nu au predat posesia terenului nici la data  încheierii 
antecontractului de vânzare-cumpărare, şi cu atât mai mult după anul 1996 – când s-a pronunţat 
sentinţa civilă nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa, motivat de faptul că terenul nu se mai afla în 
proprietatea şi respectiv posesia foştilor proprietari [...], fiind preluat de stat, în urma colectivizării. 
 Faptul că în perioada 1950 – 1996 terenul s-a aflat în proprietatea statului, care a dispus de 
acesta ca un adevărat proprietar rezultă şi din înscrisurile prin care statul,  prin autorităţile publice 
locale ale Municipiului Constanţa a atribuit acest teren spre folosinţă unor întreprinderi de stat, 
transformate după 1990 în societăţi comerciale, cum ar fi: suprafaţa de 10.000 mp a fost atribuită 
către S.C. [...] S.A., conform avizului nr. 397/24.11.1988 emis de către fostul Consiliu Popular al 
Judeţului Constanţa – Direcţia Generală pentru Agricultură; hotărârea nr. 27 emisă de către 
Consiliul Împuterniciţilor Mandataţi ai Statului din cadrul S.C. [...] S.A. în temeiul dispoziţiilor 
Legii nr. 31/1990 prin care se recunoaşte dreptul de folosinţă al S.C. [...] S.A. asupra terenului 
ocupat de construcţii; o altă suprafaţă de 10.000 mp a primit destinaţia de cimitir şi figurează în 
patrimoniul Municipiului Constanţa conform Legii nr. 213/1998. 
 Faptul construirii cu bună-credinţă a unor edificate autorizate pe acest teren, anterior anului 
1989 de către S.C. [...] S.A. şi S.C. [...] S.A. a fost constatat cu autoritate de lucru judecat prin 
sentinţa civilă nr. 16656/26.10.2001 pronunţată de Judecătoria Constanţa, definitivă prin decizia 
civilă nr. 829/27.06.2002 a Tribunalului Constanţa şi irevocabilă prin decizia civilă nr. 
1310/C/20.11.2002 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa. 
 Mai mult, se reţine că o suprafaţă de 10.000 mp din totalul de 2,5 ha ce a constituit obiectul 
promisiunii de vânzare-cumpărare invocată de reclamanţi, a primit după anul 1950 şi până în 
prezent destinaţia de cimitir – Cimitirul „[...]” – imobil inventariat în domeniul privat al 
Municipiului Constanţa, conform HCLM nr. 197/01.04.2008, HCLM nr. 109/2005, anexa nr. 31 şi 
HCLM nr. 420/2001 şi aflat în administrarea S.C. [...] S.A. 
 Acest aspect, necontestat de către apelanţii reclamanţi şi neadus la cunoştinţa instanţei de 
fond care a pronunţat sentinţa civilă nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa, confirmă concluzia 
justă a instanţei de fond că niciodată după anul 1950 moştenitorii beneficiarilor promisiunii de 
vânzare-cumpărare – familia [...], nu au avut posesia terenului în litigiu, şi nici nu au cunoscut 
destinaţia pe care statul a dat-o acestui teren după preluarea bunului – teren agricol, de la fostul 
proprietar [...]. 
 Referitor la titlul exhibat de către autoritatea publică locală a Municipiului Constanţa, 
respectiv Consiliul Local Constanţa, Curtea constată că la data adoptării Legii nr. 18/1991, acest 
teren figura în patrimoniul statului, iar potrivit dispoziţiilor art. 36 alin.(1) din legea 18/1991 
„Terenurile aflate în proprietatea statului, situate în intravilanul localităţilor, la data prezentei legi, 
trec în proprietatea comunelor, oraşelor sau a municipiilor, urmând regimul juridic al terenurilor 
prevăzut de art. 26”. 
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 Prin urmare terenurile preluate de stat prin efectul Decretului-lege nr. 83/1949 pentru 
completarea unor dispoziţii din legea nr. 187/1945 privind reforma agrară – cum este cazul şi 
terenului agricol în suprafaţă de 2,5 ha preluat de la proprietarul [...] – şi aflate la data adoptării 
Legii nr. 18/1991 în proprietatea statului şi în administrarea Municipiului Constanţa, au trecut în 
proprietatea Municipiului Constanţa, izvorul dreptului unităţii administrativ-teritoriale constituindu-
l legea. 
 Acest drept a fost confirmat ulterior şi prin Legea nr. 213/1998, care prin art. 6 a prevăzut că 
”(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale şi 
bunurile dobândite de stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, dacă au intrat în 
proprietatea statului în temeiul unui titlu valabil, cu respectarea Constituţiei, a tratatelor 
internaţionale la care România era parte şi a legilor în vigoare la data preluării lor de către stat”. 
 Alineatul (2) din acelaşi act normativ prevede că „Bunurile preluate de stat fără un titlu 
valabil, inclusiv cele obţinute prin vicierea consimţământului, pot fi revendicate de foştii 
proprietari sau de succesorii acestora, dacă nu fac obiectul unor legi speciale de reparaţie”. 
 Or, pentru terenurile agricole preluate de la foştii proprietari după anul 1945 de către statul 
totalitar comunist, legiuitorul român de după  anul 1990 a adoptat o lege specială – Legea 18/1991 – 
pentru repararea prejudiciilor aduse foştilor proprietari. 
 Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar prevede obligativitatea parcurgerii procedurii 
administrative prealabile pe care o reglementează (art. 8-20 din Legea 18/1991 şi art. 39-40), ceea 
ce nu conduce la privarea acelor persoane de dreptul la un tribunal, pentru că împotriva hotărârilor 
emise de comisiile judeţene de reconstituire a dreptului de proprietate în procedura  administrativă 
legea prevede calea plângerii la instanţă (art. 53-57), căreia i se conferă o jurisdicţie deplină, după 
cum au posibilitatea de a supune controlului judecătoresc toate deciziile ce se iau în cadrul 
procedurii legii 18/1991, inclusiv refuzul comisiei locale de a înmâna titlul de proprietate emis de 
comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesia terenului (art. 6 din Legea 18/1991), astfel că este 
pe deplin asigurat accesul la justiţie. 
 Prin urmare, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor preluate în 
perioada 1945 – 1989 de către fostele C.A.P.-uri sau GAC-uri - cum este cazul terenului agricol de 
2,5 ha (destinaţie avută la data preluării bunului din patrimoniul proprietarului [...]) este necesară 
parcurgerea procedurii Legii 18/1991, respectiv formularea unei cereri la Comisia locală de fond 
funciar Constanţa, fostul proprietar neputând opune, statului, pentru restituirea terenului cu 
destinaţie agricolă la momentul deposedării în anul 1950, vechiul titlu de proprietate, deţinut la 
momentul privării sale de proprietate de către statul comunist în perioada 1945 - 1989. 
 În speţă se constată că familia [...], neavând calitatea de proprietară a terenului în suprafaţă 
de 2,5 ha la momentul adoptării Legii 18/1991 nu a putut formula o astfel de cerere pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate, bunul ce a făcut obiectul promisiunii de vânzare-cumpărare 
în anul 1949, fiind preluat de stat în anul 1950 de la fostul proprietar [...] şi trecut în administrarea 
GAC-ului din localitate. Numai fostul proprietar [...] sau moştenitorii acestuia puteau solicita, în 
temeiul legii 18/1991 reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 2,5 ha 
situat în anul 1991 în intravilanul Municipiului Constanţa, dar  în speţă nu s-a făcut dovada 
parcurgerii procedurii reglementate de Legea nr. 18/1991 în vederea reconstituirii dreptului de 
proprietate şi a punerii fostului proprietar în posesia terenului astfel retrocedat. 
 Prin urmare, în anul 1995, la momentul sesizării Judecătoriei Constanţa cu cererea de 
suplinire a consimţământului moştenitorilor promitentului vânzător [...] la perfectarea contractului 
de vânzare-cumpărare cu privire la terenul de 2,5 ha, şi respectiv la data pronunţării sentinţei civile 
nr. 4532/18.04.1996, succesoarea lui [...], numita [...] ce a figurat ca pârâtă în dosarul civil nr. 
1473/1995 al Judecătoriei Constanţa nu parcursese procedura Legii 18/1991, iar terenul în suprafaţă 
de 2,5 ha nu făcuse obiectul reconstituirii dreptului de proprietate în beneficiul numitei [...] şi nici 
nu se afla în posesia acesteia, autoarea reclamanţilor din prezentul litigiu nefiind titulara unui „bun” 
în sensul art. 1 din protocolul nr. 1 la CEDO la acel moment. 
 Aprecierea existenţei unui „bun” în patrimoniul promitentei vânzătoare implică 
recunoaşterea în conţinutul noţiunii explicitate în jurisprudenţa CEDO, inclusiv în cea dezvoltată în 
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cauzele împotriva României, atât a unui „bun actual”, cât şi a unei „speranţe legitime” de 
valorificare a dreptului de proprietate. 
 Se observă în jurisprudenţa CEDO actuală o schimbare în raţionamentul construit pe tiparul 
cauzei Păduraru contra României din 01.12.2005, continuate cu cauzele Străin şi Porteanu, pe care 
Curtea le-a aplicat constant, fără nicio abatere în practica ulterioară în ceea ce priveşte conţinutul 
conceptual al noţiunii de „bun”. 
 Astfel, dacă în practica anterioară simpla pronunţare a unei hotărâri judecătoreşti prin care 
se constată nelegalitatea preluării de către stat a unui imobil înainte de anul 1989 reprezintă o 
privare nejustificată de proprietate, apreciindu-se  totodată că reclamanţii au chiar un „bun actual” 
sau un „interes patrimonial” de a obţine restituirea în natură, cu aceeaşi valoare ca şi un bun actual 
în sensul art. 1 din  Protocolul nr. 1 la CEDO, după adoptarea hotărârii Atanasiu ş.a. contra 
României, hotărâre din 12.10.2010, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 778/2010, s-a 
arătat că „un bun actual există în patrimoniul proprietarilor deposedaţi abuziv de stat doar dacă s-a 
pronunţat în prealabil o hotărâre definitivă şi irevocabilă, prin care nu numai că s-a recunoscut 
calitatea de proprietar, ci s-a şi dispus expres în dispozitivul hotărârii în sensul restituirii bunului 
(paragraf 140 şi 143). 
 Prin urmare, la momentul pronunţării sentinţei civile nr. 4532/18.04.1996, promitenta 
vânzătoare, în calitate de succesoare a defunctului [...], respectiv numita [...] nu era titulara unui 
„bun” ce putea fi opus cu succes Statului Român, respectiv nu urmase procedura Legii 18/1991 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului de 2,5 ha preluat de [...] de la autorul 
său, şi nici nu deţinea o hotărâre irevocabilă prin care să se fi constatat în contradictoriu cu statul, 
prin autorităţile sale publice locale, caracterul abuziv al preluării şi care să ordone restituirea în 
natură a terenului. 
 În raport de această situaţie, în mod judicios Tribunalul Constanţa a reţinut că titlul opus de 
Consiliul Local Constanţa reclamanţilor în prezentul litigiu este mai bine caracterizat, întrucât la 
momentul pronunţării sentinţei civile nr. 4532/1996 a Judecătoriei Constanţa, prin care s-a suplinit 
consimţământul promitenţilor vânzători la vânzarea terenului, succesoarea promitenţilor vânzători 
nu mai era titulara unui „bun” în sensul art. 1 din protocolul nr. 1 la CEDO cu privire la terenul în 
suprafaţă de 2,5 ha. 
 Împrejurarea conform căreia terenul în litigiu fusese preluat de stat de la [...] încă din anul 
1950, iar promitenţii cumpărători nu au intrat niciodată în posesia acestuia până în anul 1996 şi nici 
ulterior pronunţării sentinţei civile nr. 4532/1996 a fost recunoscută chiar de către reclamanţii [...], 
succesorii beneficiarilor promisiunii de vânzare-cumpărare, care după apariţia Legii nr. 10/2001 au 
declanşat procedura administrativă, notificând Municipiul Constanţa cu privire la terenul în 
suprafaţă de 2,5 ha, susţinând că bunul a fost preluat abuziv de către stat în perioada de referinţă a 
Legii nr. 10/2001, respectiv 06.03.1945 – 22.12.1989. 
 Acţiunea reclamanţilor întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001 a făcut obiectul dosarului 
civil nr. 4065/118/2006, soluţionat irevocabil prin respingerea acţiunii reclamanţilor [...] şi [...], 
motivat de faptul că reclamanţii nu au calitate de persoane îndreptăţite conform art. 3 din Legea 
10/2001 să beneficieze de măsuri reparatorii prevăzute de legea specială, întrucât contractul de 
vânzare-cumpărare cu privire la acest teren a fost perfectat în modalitatea expusă în considerentele 
prezentei hotărâri, prin suplinirea consimţământului moştenitorilor fostului proprietar promitent, 
abia în anul 1996, an ce nu intră sub incidenţa Legii nr. 10/2001. 
 Prin urmare, fără a se nega modalitatea de preluare abuzivă a terenului de către stat de la 
fostul proprietar [...], în anul 1950, prin hotărâre judecătorească s-a statuat că reclamanţii nu sunt 
îndreptăţiţi să beneficieze de măsurile reparatorii ale acestei legi pentru terenul sus-menţionat, 
întrucât nu intră în categoria persoanelor deposedate de teren conform art. 3 din Legea nr. 10/2001. 
 În raport de considerentele expuse, Curtea constată că titlul opus de reclamanţi Municipiului 
Constanţa prin Consiliul Local Constanţa este mai puţin caracterizat decât titlul exhibat de 
autoritatea publică locală, situaţie în care în mod judicios Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
reclamanţilor ca nefondată. 
 Împrejurarea conform căreia după pronunţarea sentinţei civile nr. 4532/1996 a Judecătoriei 
Constanţa reclamanţii şi-au înregistrat acest teren în Registrul de Transcripţiuni şi Inscripţiuni al 
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Municipiului Constanţa şi au plătit impozit pentru acest teren nu este de natură să ofere 
preferabilitate titlului reclamanţilor, întrucât înscrierea în registrul de transcripţiuni are caracter de 
informare, respectiv de publicitate a drepturilor faţă de terţi, şi nu este constitutivă de drepturi. 
Terţii vătămaţi prin înscriere sau cei care invocă drepturi reale proprii asupra bunurilor înscrise, pot 
să îşi valorifice aceste drepturi în justiţie prin acţiuni în revendicare sau alte acţiuni reale, invocând 
inopozabilitatea hotărârii judecătoreşti în temeiul cărora s-a făcut înscrierea acestor drepturi în 
registrul de publicitate, cum este cazul în speţă. 
 În ceea ce priveşte raporturile dintre părţile din litigiul soluţionat prin sentinţa civilă nr. 
4532/1996 a Judecătoriei Constanţa, Curtea reţine că această hotărâre judecătorească se impune 
părţilor cu autoritate de lucru judecat, iar acestea sunt ţinute să îşi îndeplinească obligaţiile asumate 
prin contractul de vânzare-cumpărare, act încheiat printr-un mecanism specific, prin suplinirea 
consimţământului promitentului vânzător, aspect ce nu afectează însă esenţa contractului de 
vânzare-cumpărare. Prin urmare, pârâta vânzătoare [...], în calitate de succesoare a promitentului 
vânzător [...], semnatarul antecontractului de vânzare-cumpărare din anul 1949 încheiat cu autorii 
reclamanţilor [...], [...] şi [...], este obligată să transmită reclamanţilor proprietatea asupra terenului 
vândut în suprafaţă de 2,5 ha şi respectiv să predea bunul vândut, iar în măsura în care executarea 
obligaţiilor nu mai este posibilă, este obligată să îl garanteze pe cumpărător pentru evicţiunea totală. 
 La rândul lor reclamanţii cumpărători sunt îndreptăţiţi să solicite vânzătoarei [...] să îi 
garanteze pentru evicţiune sau să solicite reducerea preţului vânzării ori rezoluţiunea contractului de 
vânzare-cumpărare pentru neexecutarea obligaţiei de predare a bunului vândut, suplinirea 
consimţământului la vânzare prin hotărâre judecătorească neaducând nicio atingere drepturilor şi 
obligaţiilor specifice contractului de vânzare-cumpărare. 
 În ceea ce priveşte criticile apelanţilor reclamanţi referitoare la modalitatea de soluţionare a 
cererii de obligare a pârâţilor la plata contravalorii lipsei de folosinţă a terenului revendicat 
calculată conform expertizei [...], Curtea constată că şi aceste critici sunt nefondate, şi urmează a fi 
respinse ca nefondate. În condiţiile în care s-a arătat că titlul exhibat de către reclamanţi nu este 
opozabil pârâţilor şi intervenientului Consiliul Local Constanţa, acesta din urmă deţinând un titlu de 
proprietate preferabil celui exhibat de reclamanţi, se constată că reclamanţii nu sunt îndreptăţiţi să 
obţină nici despăgubiri pentru lipsa de folosinţă a terenului. 
 Pentru considerentele expuse, în baza art. 296 Cod procedură civilă se va respinge apelul 
reclamanţilor ca nefondat. 
 În baza art. 274 Cod procedură civilă obligă apelanţii reclamanţi la plata cheltuielilor de 
judecată către intimaţii pârâţi astfel: 3000 lei către intimata S.C. [...] S.A. şi la 372 lei către intimaţii 
intervenienţi Municipiul Constanţa şi Consiliul Local Constanţa.  

Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecată formulată de S.C. [...] S.A., ca 
nefondată.  

Curtea constată că deşi această intimată a solicitat obligarea apelanţilor reclamanţi la plata 
cheltuielilor de judecată în apel, la dosarul cauzei nu s-a depus nici un înscris care să ateste 
efectuarea unor cheltuieli de către această pârâtă în apel, respectiv nu s-a depus dovada onorariului 
de avocat, situaţie în care cererea a fost respinsă. 

Decizia civilă nr. 109/C/12.12.2013, irevocabilă prin respingerea  
recursului la ICCJ, prin decizia nr. 2841/23.10.2014 

Judecător redactor Mihaela Popoacă 
 
 

 



 

 14 

2. Legea nr. 10/2001. Notificarea unui teren în suprafață de 27 ha – teren 
agricol extravilan la data preluării de către stat, în perioada regimului comunist 
și introdus în intravilanul municipiului Constanța la data notificării. Incidența 
art. 15 din Legea nr. 165/2013 în cauza pendinte pe rolul instanței la data 
adoptării legii speciale. Corelație între art. 8 din Legea nr. 10/2001 și art. 15 din 
Legea nr. 165/2013. Limitele restituirii. 

 
Odată cu adoptarea Legii nr.165/2013, legiuitorul român a atenuat limitele impuse de art.8 

alin.(1) din Legea nr.10/2001 în sensul că a statuat prin art.15 din acest act normativ nou că: „Cererile 
vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive, formulate potrivit Legii 
nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează cu respectarea limitei de 
50 ha de proprietar deposedat, cu condiţia ca această suprafaţă să nu fi fost restituită prin aplicarea legilor 
fondului funciar”. 

Prin urmare, pentru soluţionarea cu celeritate a tuturor cererilor foştilor proprietari deposedaţi 
de imobile în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, inclusiv a cererilor ce vizau terenuri 
intravilane, agricole la data preluării abuzive, legiuitorul a renunţat la distincţia pe care o făcea anterior 
art.8 al.(1) din Legea nr.10/2001, optând pentru o soluţionare unitară a cererilor conform principiilor de 
reparaţie a prejudiciului reglementate prin Legea nr.165/2013, (art.1), de către entităţile investite cu 
soluţionarea notificărilor conform Legii nr.10/2001, fiind eliminată dispoziţia de trimitere a acestor cereri 
spre analiză Comisiilor de fond funciar constituite conform Legii nr.18/1991. 

Singura limitare impusă în noua procedură de soluţionare a acestor cereri ce vizau terenuri 
intravilane, agricole la data preluării abuzive, este aceea regăsită şi în Legea nr.1/2000 (art.3, alin.2), şi 
anume respectarea limitei de 50 de ha de proprietar deposedat, „cu condiţia ca această suprafaţă să nu fi 
fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar”. 

 
Art. 8 din Legea nr. 10/20012 

Art. 15 din Legea nr. 165/2013 
 

Prin sentinţa civilă nr. 2578/28 mai 2013 Tribunalul Constanţa a respins excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a reclamanţilor şi intervenienţilor şi a constatat că aceştia sunt persoane 
îndreptăţite la acordarea de măsuri reparatorii în echivalent, în condiţiile Legii 10/2001. A fost 
obligată pârâta să acorde reclamanţilor şi intervenienţilor măsuri reparatorii prin echivalent în 
compensare cu alte bunuri şi servicii oferite în echivalent pentru terenul în suprafaţă de 27 ha situat 
în Constanţa, judeţul Constanţa, identificat prin expertiza ing. [...], teren ce nu poate fi restituit în 
natură. S-a respins cererea de intervenţie formulată de intervenienta [...], ca lipsită de interes. 

Pentru a pronunţa această soluţie a reţinut prima instanţă că notificarea înregistrată sub nr. 
394/5.11.2001 la BEJ [...] de [...], autoarea lui [...] nu a primit nici un răspuns. 

Constatând că notificarea nu a fost soluţionată de către unitatea deţinătoare, în acord cu 
jurisprudenţa ÎCCJ consacrată prin Decizia nr. XX/19.03.2007, Tribunalul Constanţa a reţinut că 
este competent să analizeze şi să soluţioneze pe fond această notificare. 

S-a reţinut că prin contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. …/24 11.1936 [...] a 
dobândit dreptul de proprietate asupra Moşiei [...] în suprafaţă de 77 ha, situată în Comuna [...], 
Municipiul Constanţa, Jud. Constanţa.  

Din terenul în suprafaţă totală de 77 ha, s-a reconstituit dreptul de proprietate prin acordarea 
de despăgubiri, în temeiul Legii 247/2005, rămânând de restituit o suprafaţă de teren de 27 ha,  ce 
face obiectul prezentului litigiu. 

Prin certificatul de moştenitor nr. 289/20.12.2002 eliberat de BNP [...] s-a făcut dovada 
calităţii de moştenitor al lui [...], în calitate de fiu, al defunctei [...]. 

[...] este moştenitoarea surorii sale [...], în baza certificatului de moştenitor nr. 
1420/27.09.1985 eliberat de fostul Notariat de Stat Sectorul 1 Bucureşti, care la rândul său era 
moştenitoarea lui [...], conform certificatului de moştenitor nr. 101/14.02.1968 eliberat de fostul 
Notariat de Stat al Raionului 1 Mai Bucureşti, care la rândul său era moştenitoarea soţului său [...] 
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conform certificatului de moştenitor nr. 431/27.07.1966 eliberat de fostul Notariat de Stat al 
Raionului 1 Mai Bucureşti. 

În cauză sunt incidente disp. art. 4 alin. 4 din Legea nr. 10/2001, potrivit cărora de cotele 
moştenitorilor legali sau testamentari care nu au urmat procedura prevăzută la cap. III profită 
ceilalţi moştenitori ai persoanei îndreptăţite care au depus în termen cererea de restituire, singura 
moştenitoare care a formulat notificare fiind [...]. 

Prin contractele de cesiune mai sus enunţate [...]  a cesionat toate drepturile succesorale 
reclamanţilor şi intervenienţilor în interes propriu [...] şi [...].  

Din situaţia juridică înaintată de Primăria municipiului Constanţa pentru întreaga suprafaţă 
de teren de 77 ha rezultă că, în anii 1946-1949, [...] figurează înregistrat cu suprafaţa de 23 ha  şi 
cota rămasă proprietarului de 50 ha, cele două loturi de teren fiind situate în anii 1936-1938, în 
afara perimetrului construibil al municipiului Constanţa. 

Prin aceeaşi adresă se menţionează că în prezent cele două loturi de teren deţinute în anii 
1936-1938 de ing. … se suprapun integral peste domeniul public al municipiului Constanţa, 
domeniul public al judeţului Constanţa, suprafeţe deţinute în proprietate de persoane fizice şi 
juridice, unitate militară, blocuri de locuinţe. 

Instanţa de fond a constatat, pe de o parte, că situaţia juridică este elaborată pentru întreaga 
suprafaţă de teren de 77 ha, iar, pe de altă parte, nu se face dovada preluării în proprietatea statului a 
diferenţei de teren de 50 de ha rămase în proprietatea autorului [...]. 

În situaţia în care nu există niciun document care să ateste preluarea imobilului-teren în 
proprietatea statului, însă e limpede că imobilul a aparţinut Municipiului Constanţa, care a dispus de 
el, prin împroprietărirea altor persoane, prin construirea de locuinţe şi spaţii aferente, unităţi 
militare, astfel că se naşte prezumţia simplă a preluării abuzive, prezumţie ce nu a fost răsturnată de 
pârâtă. 

Totodată, referitor la întinderea suprafeţei de teren deţinută de [...], instanţa a reţinut că 
aceasta rezultă din titlul de proprietate reprezentat de contractul de vânzare-cumpărare autentificat 
sub nr. 8608/24.11.1936 şi nu din extrasul situaţie cuprinzând lucrările de reformă agrară, din anul 
1948,  document ce nu face dovada dreptului de proprietate. 

Pe de altă parte, nici un text de lege nu obligă persoana care solicită reconstituirea dreptului 
de proprietate să facă dovada continuităţii dreptului de proprietate, dovada acestui drept se face cu 
titlul de proprietate şi numai în lipsa acestui titlu, întinderea dreptului de proprietate se prezumă a fi 
cea recunoscută în actul normativ sau de autoritate prin care s-a dispus măsura preluării abuzive.  

Prin raportul de expertiză topografică întocmit de exp. ing. [...] a fost identificat terenul în 
suprafaţă de 27 ha ca fiind situat pe teritoriul administrativ al municipiului Constanţa, destinaţia 
teren intravilan, categoria de folosinţă arabil şi curţi construcţii.  

Prin raportul de expertiză întocmit de expert ing. [...] valoarea de piaţă unitară a terenului de 
27 ha este de 144,13 euro/mp, fără TVA. 

Situarea imobilului la momentul dobândirii în proprietate de către autorul reclamanţilor şi 
intervenienţilor rezultă chiar din actul de vânzare cumpărare aut. sub. nr. …/24.11.1936, în care se 
menţionează că suprafaţa de 77 ha este situată pe mereaua suburbiei [...], Municipiul Constanţa, jud. 
Constanţa. 

Prin adresa nr. 16138/19.10.2010 emisă de OCPI Constanţa s-a menţionat că nu se deţin date 
privind momentul în care noţiunea de teren intravilan (construibil, arabil) a fost introdusă în 
documentele oficiale ca termen tehnic, însă termenul de teren intravilan arabil, folosit actualmente 
se uzitează terenului arabil situat în interiorul limitelor oraşului Constanţa. 

Raportând menţiunea din actul de vânzare cumpărare referitoare la mereaua Municipiului 
Constanţa la faptul că noţiunea de intravilan nu exista la momentul achiziţionării imobilului se 
desprinde concluzia că parte din imobilul în suprafaţă de 77 ha a avut destinaţia de teren arabil 
intravilan şi face obiect al restituirii în temeiul Legii nr. 10/2001. 

S-a concluzionat că nu toată suprafaţa de teren a avut această destinaţie din moment ce 
suprafaţa de 50 ha a fost reconstituită în baza Legii nr. 247/2005. 

Constatându-se că nu mai este posibilă restituirea în natură a terenului de 27 ha, care intră 
însă sub incidenţa Legii nr. 10/2001 - fiind la momentul preluării un teren agricol intravilan - 
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Tribunalul Constanţa a reţinut că reclamanţii şi intervenienţii sunt îndreptăţiţi să obţină măsuri 
reparatorii prin echivalent, constând în compensarea cu bunuri şi servicii la valoarea terenului 
evaluat prin expertiza [...]. 

Împotriva aceste sentinţe, în termen legal, a declarat recurs pârâta Agenţia Domeniilor 
Statului care a criticat-o pentru nelegalitate conform art. 304 pct.9 coroborat cu art. 304 
indice 1 C.pr.civ sub următoarele aspecte: 

1. În mod greşit prima instanţă a reţinut că reclamanţii [...] şi [...] şi intervenienţii în interes 
propriu [...] şi [...] au calitate de persoane îndreptăţite pentru a beneficia de măsurile reparatorii 
reglementate de Legea nr.10/2001 pentru terenul în suprafaţă de 27 ha identificat prin expertiza [...], 
soluţia Tribunalului Constanţa fiind pronunţată cu interpretarea şi aplicarea greşită a legii. 

Susţine recurenta că, în stabilirea persoanelor îndreptăţite la restituiri, legiuitorul le enumeră 
limitativ, restrictiv, singura excepţie de la regula instituită prin art. 3 din lege, care consacră 
caracterul intuitu personae al reparaţiei, fiind prevăzută în art. 4 alin.(2) care recunoaşte acest drept 
şi moştenitorilor persoanei fizice îndreptăţite, prin succesiunea legală sau testamentară. 

Ori, în speţă, reclamanţii şi intervenienţii în interes propriu nu au calitatea de moştenitori, 
fiind doar succesori cu titlu particular, în baza contractului de cesiune de drepturi perfectate cu 
moştenitorul fostului proprietar al terenului, contracte încheiate în etapa necontencioasă, imediat 
următoare formulării notificării. 

Calitatea de persoana îndreptăţită în sensul Legii nr. 10/2001, aparţinea doar moştenitorului 
[...], singurul în măsură să solicite restituirea imobilului pe calea Legii nr.10/2001, împrejurarea 
încheierii unor contracte de cesiune de drepturi fiind o chestiune care interesează strict părţile 
contractante, fără a putea influenţa părţile raportului juridic născut ca urmare a formulării cererii de 
restituire, în baza prevederilor legii speciale şi respectiv derularea procedurii  administrative 
prealabile. 

Chiar dacă reclamanţii se consideră a fi succesori cu titlu particular ai imobilului în litigiu, 
nu pot fi consideraţi persoane îndreptăţite în temeiul Legii nr. 10/2001 pentru a putea beneficia de 
restituirea în natură a terenului şi, mai mult, de măsura compensării cu un alt imobil acordat de 
entitatea învestită. 

2. Hotărârea Tribunalului Constanţa este nelegală şi sub aspectul reţinerii incidenţei în speţă 
a dispoziţiilor Legii nr.102001, în condiţiile în care s-a făcut dovada că terenul notificat a fost un  
teren agricol, situat pe „mereaua suburbiei”, conform contractului de vânzare-cumpărare 
nr…./24.11.1936 încheiat de autorul [...], iar Legea nr.10/2001 nu este aplicabilă terenurilor 
agricole. 

Sub aspectul întinderii terenului notificat de reclamanţi se susţine că autorul [...] a figurat în 
evidenţele întocmite cu ocazia reformei agrare – Extras din „Situaţia cuprinzând lucrările de 
reformă arară conform Legii nr. 187/1945” - Inspectoratul Cadastral Constanţa din anul 1948 doar 
cu o suprafaţă de 73 ha în Constanţa, Moşia [...] şi nu cu suprafaţa de 77 ha, cum s-a specificat în 
notificare. 

La termenul de judecată din data de 16 octombrie 2013, după intrarea în vigoare a Legii 
nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin 
echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist publicată în 
Monitorul Oficial al României nr. 278/17.05.2013, faţă de criticile recurentei pârâte ce vizau 
calitatea intimaţilor de persoane îndreptăţite să beneficieze de măsurile reparatorii reglementate de 
Legea nr.10/2001, natura măsurilor reparatorii acordate, precum şi natura terenului de  27 ha 
notificat, - teren agricol extravilan la data exproprierii. 

Instanţa de recurs a pus în discuţia părţilor incidenţa în speţă a dispoziţiilor legii speciale, în 
raport de dispoziţiile art.4 din lege, coroborate cu disp. art. 24 alin.(2), (3), (4) şi art. 15 din Legea 
nr. 165/2013, norme legale ce reglementau modalitatea de reparare a prejudiciilor cauzate prin 
măsurile de preluare abuzivă a imobilelor în perioada comunistă, atunci când măsurile 
compensatorii se acordă altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau 
moştenitorul acestuia şi situaţia terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive, 
modalitatea de restituire, condiţiile şi limitele restituirii acestor terenuri (art.15). 



 

 17 

Părţile au fost invitate să îşi expună punctul de vedere cu privire la aceste aspecte, fiind 
acordat un nou termen de judecată pentru pregătirea apărării acestora şi cu privire la aspectele puse 
în dezbaterea contradictorie a părţilor, de către instanţa de judecată. 

Prin notele scrise depuse la data de 21.01.2014, recurenta pârâtă a susţinut că potrivit 
dispoziţiilor art.4 din Legea nr. 165/2013 dispoziţiile acestei legi sunt aplicabile şi în cauzele aflate 
pe rolul instanţelor judecătoreşti la data intrării în vigoare a legii şi, în consecinţă, sunt pe deplin 
aplicabile şi în prezenta speţă, care nu primise o soluţie irevocabilă până la data adoptării Legii nr. 
165/2013, litigiul fiind în curs de soluţionare la acel moment. 

La data de 2.04.2014, a formulat cerere de intervenţie în interes alăturat reclamanţilor [...] şi 
[...], intervenientul [...] justificându-şi calitatea şi interesul în promovarea acestei cereri prin 
cumpărarea cotei de 2/5 din drepturile succesorale litigioase rămase de pe urma autorului [...] în 
temeiul contractelor de vânzare-cumpărare de drepturi litigioase autentificat sub nr…./7 octombrie 
2011 de BNP [...] din Constanţa şi nr. …/26.08.2011 de BNP [...]. 

Prin încheierea din 02.04.2014 Curtea a admis în principiu cererea de intervenţie în interes 
propriu alăturat reclamanţilor pentru considerentele expuse în încheiere. 

Cererea de intervenţie în interes propriu formulată în recurs de către intervenientul [...] a fost 
respinsă ca inadmisibilă în raport de disp. art. 50 alin.(3) C.pr.civ., prin aceeaşi încheiere de şedinţă. 

La data de 02.06.2014 s-a învederat instanţei că prin convenţia de rezoluţiune a contractului 
de cesiune autentificat sub nr. …/14.04.2011 de BNP [...], părţile semnatare [...] şi [...] au convenit 
să rezoluţioneze parţial contractul mai sus menţionat, cedentul [...] redobândind o cotă de 9,9 % din 
suprafaţa de 27 ha cesionată intervenientului [...]. Urmare acestei transmisiuni cu titlu particular, a 
operat şi o transmisiune a calităţii procesuale pasive în recurs, pentru cota de 9,9% din terenul 
notificat, instanţa dispunând extinderea cadrului procesual prin introducerea în proces în calitate de 
intimat şi a  numitului [...], reprezentat în proces prin mandatar [...], conform procurii judiciare 
speciale nr.2818/28.09.2012 autentificată de BNP [...]. 

Curtea, analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa, în raport de criticile 
recurentei pârâte, constată următoarele: 

1. În referire la calitatea reclamanţilor şi a intervenienţilor de persoane îndreptăţite să 
beneficieze de măsurile reparatorii prevăzute de Legea nr.10/2001 pentru terenul în suprafaţă de 27 
ha, situat la data exproprierii de către stat, pe mereaua comunei [...], parte componentă a proprietăţii 
de 77 ha a lui [...], dobândită prin contractul de vânzare-cumpărare nr…./24/11.1936 Curtea 
constată că se impun  a fi făcute câteva nuanţări cu privire la: 

a) legitimarea procesuală activă a reclamanţilor şi a intervenienţilor în procedura Legii 
nr.10/2001; 

b) respectiv cu privire la îndreptăţirea acestora de a beneficia de măsurile reparatorii 
prevăzute de legea specială pentru terenul agricol de 27 ha din totalul de 77 ha preluat de stat de la 
autorul [...], în contextul Legii nr.165/2013. 

a) Reclamanţii [...] şi [...], intervenienţii [...], [...] şi intervenientul  în interes alăturat [...] 
sunt cesionari de drepturi litigioase în temeiul contractelor  de vânzare – cumpărare mai sus 
menţionate şi depuse la dosarul de fond şi în recurs. 

Drepturile dobândite de cesionari sunt drepturi succesorale ale cedentului cu privire la 
imobilul în litigiu care încorporează vocaţia autorului la valorificarea dreptului de „persoană 
îndreptăţită” la restituirea imobilului litigios potrivit procedurilor speciale de reparaţie, aplicabile 
imobilelor preluate în mod abuziv de stat în perioada comunistă, categorie din care face parte şi 
terenul notificat. 

În temeiul contractelor de vânzare-cumpărare de drepturi succesorale (litigioase) cesionarii 
au dobândit vocaţia la valorificarea dreptului de „persoană îndreptăţită” la măsuri reparatorii în 
legătură cu terenul în suprafaţă de 27 ha, întrucât numai această vocaţie a existat în patrimoniul 
cedentului la momentul încheierii acestor contracte de cesiune de drepturi litigioase. 

Cum notificarea formulată de autorii cedenţilor nu fusese soluţionată de entitatea desemnată 
cu soluţionarea acesteia, cesionarii au dobândit şi dreptul de a sesiza instanţa de judecată în vederea 
cenzurării refuzului unităţii notificate de a soluţiona notificarea şi implicit dreptul de a obţine o 
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soluţie pe fondul acestei notificări, conform jurisprudenţei constante a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie şi Deciziei Civile nr. XX/2008 pronunţată în procedura recursului în interesul legii. 

Prin urmare, în temeiul contractului de cesiune de drepturi litigioase, reclamanţii şi 
intervenienţii s-au legitimat procesual activ în procedura Legii 10/2001, instanţei de judecată 
incumbându-i obligaţia în virtutea plenitudinii sale de competenţă în materia Legii 10/2001, de a 
analiza notificarea pe fond, respectiv de a stabili dacă potrivit legislaţiei în vigoare la momentul 
soluţionării acestei notificări – Legea nr.10/2001 modificată prin Legea nr.165/2013, pretenţiile 
acestor persoane sunt întemeiate şi în caz afirmativ să stabilească modalitatea de reparare a 
prejudiciului suferit de cesionarii de drepturi litigioase. 

b) Curtea constată că deşi reclamanţii şi intervenienţii au calitate procesuală activă în 
prezenta cauză, aceştia nu sunt îndreptăţiţi să beneficieze de măsuri reparatorii pentru 
terenul de 27 ha ce a făcut obiectul notificării nr.394/05.11.2001, în raport de dispoziţiile 
art.15 din Legea nr.165/2013, şi faţă de împrejurarea că aceste persoane au beneficiat deja 
anterior promovării prezentului litigiu de măsuri reparatorii conform Legii nr.247/2005 
pentru suprafaţa de teren de 50 ha preluată de stat de la autorul originar – proprietarul [...], 
care deţinuse în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. …/24.11.1936 o suprafaţă 
totală de teren de 77 ha pe mereaua comunei [...], judeţul Constanţa.                         

Referitor la incidenţa în speţă a dispoziţiilor art.15 din Legea nr.165/2013, cu efecte asupra 
rezolvării problemei calităţii reclamanţilor şi intervenienţilor de persoane îndreptăţite să beneficieze 
de măsuri reparatorii reglementate de Legea nr.10/2001 pentru terenul în suprafaţă de 27 ha situat în 
prezent în intravilanul Municipiului Constanţa, calitate contestată în recurs de către recurenta 
pârâtă, Curtea reţine următoarele: 

Dispoziţiile art.15 din Legea nr.165/2013 au deplină aplicabilitate în prezentul litigiu, în 
raport cu dispoziţiile art.4 din Legea nr.165/2013, conform cărora: „Dispoziţiile prezentei se aplică 
cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile investite de lege, nesoluţionate până la 
data intrării în vigoare  a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv 
aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului 
suspendate în temeiul Legii nr. 165/2013. 

Adoptarea Legii nr. 165/2013, care consacră principiul aplicării imediate a acestor 
dispoziţii legale notificărilor nesoluţionate în mod irevocabil în procedura administrativă şi/sau 
jurisdicţională, inclusiv cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului este urmarea 
firească a jurisprudenţei acestei instanţe de contencios european care într-o serie de cauze ce vizau 
încălcarea dispoziţiilor din Protocolul 1 la CEDO (ex: cauza Viaşu, Faimblat şi cauza Katz contra 
României) a identificat o problemă structurală specifică în ce priveşte lipsa restituirii sau a 
despăgubirii pentru bunurile naţionalizate, această instanţă europeană reţinând în mod constant 
influenţa sistemului de restituire şi în special de întârzierea înregistrată în procedura de plată a 
despăgubirii.  

CEDO a subliniat că „atunci când este în joc o problemă de interes general, puterile 
publice sunt ţinute să reacţioneze în timp util, corect şi cu cea mai mare coerenţă” (Vasilescu contra 
României, 22 mai 1998, f.51), „atât atingerea respectării bunurilor cât şi lipsa reacţiei trebuie să 
genereze un just echilibru între cerinţele interesului general al comunităţii şi imperativele de 
protecţie a drepturilor fundamentale ale persoanei. În special, trebuie să existe un raport rezonabil 
de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat de orice măsură aplicată  de stat, 
inclusiv măsurile care privează o persoană de proprietatea sa. (cauza Atanasiu şi alţii împotriva 
României, Decizia din 12 oct. 2010, paragraful 67). 

Legea nr.165/2013 constituie o transpunere în legislaţia naţională a măsurilor cu caracter 
general reparatoriu prefigurate în hotărârea – pilot din cauza Maria Atanasiu şi alţii contra 
României, legiuitorul român urmărind prin act normativ să implementeze în legislaţia naţională 
principiile CEDO în materia respectării dreptului de proprietate şi în acelaşi timp să menţină un 
echilibru între interesul general al  comunităţii, respectiv între obiectivul legitim de „utilitate 
publică”, acela care urmărea măsuri de reformă economică ori de justiţie socială ce militează pentru 
o rambursare inferioară la valoarea de piaţă actuală (James şi alţii contra Regatului Unit, 8 iulie 
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1986, f.120) şi interesele particulare ale persoanelor private de proprietate care sunt îndreptăţite să 
beneficieze de aceste măsuri reparatorii. 

Or, aşa cum a statuat în jurisprudenţa sus menţionată CEDO, în situaţia unor modificări 
fundamentale ale sistemului unei ţări, precum cele care le prezintă tranziţia de la un regim totalitar 
la unul democratic de guvernare şi structura politică, juridică şi economică a statului, adoptarea 
unor legi economice şi sociale pe scară largă în materie de restituire a proprietăţii, nu poate asigura 
o dreptate completă în faţa varietăţii de situaţii în care se află numeroasele persoane în cauză. 

S-a reţinut astfel că statul are dreptul de a expropria bunuri – inclusiv orice drepturi la 
despăgubire consfinţite de lege – şi de a reduce nivelul despăgubirilor prin mijloace legislative, 
amintindu-se că ceea ce prevede art.1 din Protocolul nr.1 este ca valoarea despăgubirilor acordate 
pentru o privare de proprietate operată de stat să fie „în mod rezonabil în raport” cu valoarea 
bunului şi că doar o lipsă totală de despăgubire este considerată incompatibilă cu art.1 din 
Protocolul nr.1. 

De aceea, cum art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO nu garantează un drept la o compensaţie 
integrală în orice circumstanţe, o compensaţie parţială este justificată de obiective legitime de 
utilitate publică. 

Pe această linie de gândire, legiuitorul român prin Legea nr.165/2013 a urmărit o refacere 
totală a legislaţiei în materia restituirii proprietăţilor confiscate de regimul comunist, care să 
conducă la reguli de procedură clare şi simplificate, care să facă sistemul de despăgubire mai 
previzibil în aplicarea sa, iar plafonarea despăgubirilor şi eşalonarea lor pe o perioadă mai lungă de 
timp reprezintă măsuri apte să asigure acest echilibru între interesul general al colectivităţii şi 
interesele foştilor proprietari. 

În acest sens prin art.15 din Legea nr.165/2013 s-a prevăzut că: „Cererile vizând restituirea 
terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive, formulate potrivit Legii nr.10/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează cu respectarea limitei de 50 
de ha de proprietar deposedat, cu condiţia ca această suprafaţă să nu fi fost restituită prin aplicarea 
legilor fondului funciar”. 

Dispoziţiile art.15 din Legea nr.165/2013 nu au fost declarate neconstituţionale şi acestea 
au deplină incidenţă în speţă în raport de Decizia interpretativă a Curţii Constituţionale nr. 
88/27.02.2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.281/16.04.2014. 

Astfel, prin Decizia nr.88/27.02.2014 Curtea Constituţională a constatat că „dispoziţiile 
art.4 teza a doua din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist în România sunt constituţionale în măsura în care termenele prevăzute  la art.33 din 
aceeaşi lege nu se aplică şi cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate  pe 
rolul instanţelor la data intrării în vigoare a legii”. 

Prin urmare, instanţa de contencios constituţional nu a declarat neconstituţionale 
dispoziţiile art.4 din Legea nr.165/2013 ce reglementează aplicarea imediată a legii noi în cauzele 
pendinte pe rolul instanţelor judecătoreşti, ci excepţia a vizat strict dispoziţiile art.4 teza a-II-a din 
lege raportate la cele ale art.33 din Legea nr.165/2013, acestea din urmă instituind termene 
procedurale de soluţionare a cererilor de către entităţile investite de lege cu atribuţii în procesul de 
restituire a imobilelor preluate în mod abuziv, termene care încep să curgă de la data de 01 ianuarie 
2014 şi înlăuntrul cărora persoanele îndreptăţite nu pot formula cereri în instanţă. 

Curtea Constituţională a analizat în cadrul considerentelor deciziei nr. 88/2014 dacă 
„dispoziţiile art.4 teza a-II-a, interpretate în sensul că termenele prevăzute de art.33 din Legea 
nr.165/2013 se aplică cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul 
instanţelor”, reprezintă o implicare a statului ca parte în procesele aflate în curs, dacă influenţează 
rezultatul procesului sau creează un dezavantaj substanţial, între părţile din proces ori înlătură o cale 
eficientă de soluţionare a pretenţiilor reclamantului” (paragraful 47). 

Răspunzând acestei probleme, instanţa de contencios constituţional a tranşat că „prin 
aplicarea retroactivă a termenelor procedurale prevăzute de art.33 din Legea nr.165/2013 se aduce 
atingere dreptului de acces liber la justiţie al persoanelor îndreptăţite la măsurile consacrate prin 
legile reparatorii, drept de care aceste persoane beneficiază de la momentul investirii instanţei de 
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judecată până la soluţionarea definitivă a cauzei. Efectul juridic al soluţiilor pronunţate de instanţele 
judecătoreşti în sensul respingerii acţiunilor menţionate ca „devenite premature”, constituie o 
evidentă încălcare a liberului acces la justiţie şi, prin urmare, o nesocotire a dispoziţiilor 
constituţionale ale art.21 al.(2) potrivit cărora: „Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui 
drept” (paragraful 56). 

Răspunzând însă criticii privind încălcarea dreptului de proprietate, prin reglementarea 
art.4 din Legea nr.165/2013, Curtea Constituţională, în cadrul aceleiaşi decizii a statuat că aceasta 
nu poate fi reţinută întrucât, în acord cu jurisprudenţa CEDO, instanţa de contencios constituţional, 
a statuat deseori că „dispoziţiile privind garantarea şi ocrotirea proprietăţii se aplică numai 
titularilor dreptului de proprietate (a se vedea în acest sens decizia nr.23/08 ianuarie 2008 publicată 
în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.49/27.01.2009), or reclamanţilor care urmează 
procedura Legii nr.10/2001, aflată în curs de soluţionare la apariţia acestei legi, nu le-a fost 
recunoscută calitatea de proprietari (paragraful 60). 

Această viziune a legiuitorului exprimată în art.15 din Legea 165/2013, nu este de natură 
să aducă atingere vreunui drept de proprietate al reclamanţilor sau al intervenienţilor întrucât până 
la momentul adoptării Legii nr. 165/2013 şi respectiv până la finalizarea prezentului litigiu printr-o 
hotărâre irevocabilă nici notificatorii  şi nici cumpărătorii drepturilor litigioase nu au avut un bun în 
sensul art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO, bun de care să fie privaţi ca urmare a aplicării 
dispoziţiilor legale mai sus invocate în prezentul litigiu. 

Aprecierea existenţei unui „bun” în patrimoniul vânzătorului de drepturi succesorale 
implică recunoaşterea în conţinutul noţiunii explicitate în jurisprudenţa CEDO, inclusiv în cea 
dezvoltată în cauzele împotriva României, atât a unui „bun actual” cât şi a unei „speranţe legitime” 
de valorificare a dreptului de proprietate. 

Se observă în jurisprudenţa CEDO actuală o schimbare în raţionamentul construit pe 
tiparul cauzei Păduraru contra României din 1 decembrie 2005, continuată cu cauzele Străin şi 
Porteanu, pe care Curtea le-a aplicat constant, fără nicio abatere în practica ulterioară în ceea ce 
priveşte conţinutul conceptual al noţiunii de „bun”. 

Astfel, dacă în practica anterioară simpla pronunţare a unei hotărâri judecătoreşti, chiar 
dacă aceasta nu avea caracter irevocabil, prin care se constată nelegalitatea preluării de către stat a 
unui imobil înainte de anul 1989, reprezintă o privare nejustificată de proprietate, apreciindu-se 
totodată că reclamanţii au chiar un „bun actual”, în măsura în care vânzarea unor apartamente din 
imobil s-a realizat ulterior ori doar un „interes patrimonial” de a obţine restituirea în natură, cu 
aceeaşi valoare ca şi un bun actual în sensul art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO, în cazurile în care 
vânzarea a operat înainte de pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti (cauza Păduraru, paragraf 83-
87; cauza Porteanu paragraf 339), în cauza Atanasiu şi alţii contra României, hotărârea din 12 
octombrie 2010 publicată în Monitorul Oficial al României nr. 778/2010, s-a arătat că un bun actual 
există în patrimoniul proprietarilor deposedaţi abuziv de stat doar dacă s-a pronunţat în prealabil 
o hotărâre definitivă şi irevocabilă, prin care nu numai că s-a recunoscut calitatea de proprietar, ci 
s-a şi dispus expres în dispozitivul hotărârii în sensul restituirii bunului (paragraf 140 şi 143). 

În caz contrar, simpla constatare pe cale judecătorească a nelegalităţii titlului statului 
constituit asupra imobilului litigios poate valora doar o recunoaştere a unui drept la despăgubire, 
respectiv dreptul de a încasa măsuri reparatorii prevăzute de legea specială, sub condiţia iniţierii 
procedurii administrative şi îndeplinirii cerinţelor legale pentru obţinerea acestor reparaţii (paragraf 
141, 142 şi 143) 

Urmare a hotărârii CEDO din cauza Atanasiu, circumstanţele factuale de natura celor din 
speţă nu permit recunoaşterea unui drept la reconstituire, ci doar a unui drept de creanţă 
valorificabil în procedura Legii nr.10/2001 şi a Legii nr. 165/2013. 

În speţă, autoarea vânzătorului de drepturi litigioase nu avea anterior declanşării 
prezentului litigiu un „bun actual” cu privire la imobilul în litigiu, ci aceasta declanşase numai 
procedura administrativă prevăzută de Legea nr. 10/2001 prin notificarea imobilului,  fără a fi 
intervenit în prealabil o recunoaştere a dreptului său de proprietate asupra bunului notificat şi fără a 
se fi dispus printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă restituirea acestui bun  în natură. 
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Curtea reţine că sub imperiul art.8 din Legea nr.10/2001, prin urmare anterior adoptării 
Legii nr.165/2013, reclamanţii şi intervenienţii nu aveau nici măcar o speranţă legitimă pentru 
obţinerea de măsuri reparatorii pentru suprafaţa de teren de 27 ha – teren agricol la momentul 
preluării bunului de către stat –, întrucât Legea nr.10/2001 excludea din domeniul său de aplicare 
terenurile agricole -, al căror regim juridic era reglementat de o altă lege specială, Legea nr.18/1991. 

Astfel, conform dispoziţiilor art.8 al.(1) din Legea nr.10/2001 - text în vigoare şi deplin 
aplicabil în speţă la momentul promovării acţiunii în justiţie „Nu intră sub incidenţa prezentei legi, 
terenurile situate în extravilanul localităţilor la data preluării abuzive sau la data notificării, 
precum şi cele al căror regim juridic este reglementat prin legea fondului funciar nr.18/1991, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi prin Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea 
dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi cele forestiere”. 

În H.G. nr. 250/2007 s-a prevăzut, în aplicarea dispoziţiilor art.8 alin.(1) din Legea 
nr.10/2001, că în cazul în care s-au depus notificări cu privire la imobilele prevăzute la alin.(1) al 
art.8 din lege, acestea în temeiul art.V alin.(2) din Titlul I din Legea nr.247/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, urmează a fi înaintate, în vederea soluţionării comisiilor comunale, 
orăşeneşti şi municipale, constituite potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Legii nr.1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, 
aceste comisii urmând să soluţioneze aceste cereri cu respectarea exigenţelor legii nr.18/1991 şi ale 
Legii nr.1/2000, inclusiv cu respectarea limitei de reconstituire a dreptului de proprietate conform 
art.3 al.(2) din Legea nr.1/2000, respectiv în limita a 50 de ha de teren de proprietar deposedat. 

Soluţia de excludere a unor asemenea categorii de terenuri din domeniul de aplicare al 
Legii nr.10/2001 a fost la acel moment (până la adoptarea Legii nr.165/2013) rezultatul opţiunii 
legiuitorului şi a avut la bază exercitarea dreptului acestuia de a decide asupra modului de reparare a 
abuzurilor din legislaţia trecută cu privire la proprietatea funciară. 

Curtea Constituţională a României investită cu soluţionarea excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.8 al.(1) din Legea nr.10/2001 a reţinut că aceste dispoziţii 
legale nu contravin nici dispoziţiilor art.44 şi nici celor ale art.21 din Constituţia României (Decizia 
nr.2/18 ianuarie 2005 a Curţii Constituţionale; Decizia nr.34/30.01.2003 a Curţii Constituţionale). 
De asemenea, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în jurisprudenţa sa în materie a reţinut în mod 
constant că terenurile agricole situate în extravilanul localităţilor la data preluării lor de către stat, 
nu intră sub incidenţa Legii nr.10/2001, foştii proprietari sau moştenitorii lor fiind excluşi de la 
beneficiul acestei legi (în acest sens Decizia nr. 5491/11.11.2010; decizia nr. 9841/03.12.2009; 
Decizia nr. 8259/17.12.2008). 

S-a reţinut că anterior anului 2001 au fost adoptate o serie de acte normative precum 
Legea 18/1991 şi Legea nr.1/2000 prin care s-au stabilit modalităţi de reparare a prejudiciilor 
cauzate foştilor proprietari de terenuri cu destinaţie agricolă, precum şi limitele în care statul român 
a înţeles să repare aceste prejudicii, astfel încât toţi proprietarii de astfel de terenuri trebuiau să se 
supună procedurilor speciale aplicabile în aceste materii. 

Or în speţă, Curtea constată că toţi intimaţii din prezenta cauză au beneficiat de 
reconstituirea dreptului de proprietate în limita a 50 ha de teren după fostul proprietar [...], aspect 
confirmat în cadrul acţiunii semnată de reclamanţi şi dovedit cu înscrisurile emise în baza Legii 
nr.247/2005 de completare a Legii nr.1/2000 şi a Legii nr.18/1991. 

Odată cu adoptarea Legii nr.165/2013, legiuitorul român a atenuat limitele impuse de art.8 
al.(1) din legea nr.10/2001 în sensul că a statuat prin art.15 din acest act normativ nou că: „Cererile 
vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluării abuzive, formulate potrivit Legii 
nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează cu respectarea 
limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu condiţia că această suprafaţă să nu fi fost restituită prin 
aplicarea legilor fondului funciar”. 

Prin urmare, pentru soluţionarea cu celeritate a tuturor cererilor foştilor proprietari 
deposedaţi de imobile în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989, inclusiv a cererilor ce vizau 
terenuri intravilane, agricole la data preluării abuzive, legiuitorul a renunţat la distincţia pe care o 
făcea anterior art.8 al.(1) din Legea nr.10/2001, optând pentru o soluţionare unitară a cererilor 
conform principiilor de reparaţie a prejudiciului reglementate prin Legea nr.165/2013, (art.1), de 
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către entităţile investite cu soluţionarea notificărilor conform Legii nr.10/2001, fiind eliminată 
dispoziţia de trimitere a acestor cereri spre analiză Comisiilor de fond funciar constituite conform 
Legii nr.18/1991. 

Singura limitare impusă în noua procedură de soluţionare a acestor cereri ce vizau terenuri 
intravilane, agricole la data preluării abuzive, este aceea regăsită şi în Legea nr.1/2000 (art.3, 
al.2), şi anume respectarea limitei de 50 de ha de proprietar deposedat, „cu condiţia ca această 
suprafaţă să nu fi fost restituită prin aplicarea legilor fondului funciar”. 

În actualul context legislativ, atât unităţile deţinătoare notificate, cât şi instanţele de 
judecată au competenţa să analizeze, cererile formulate potrivit Legii nr.10/2001 cu privire la 
restituirea terenurilor agricole la data preluării abuzive, situate în prezent în intravilanul localităţilor, 
cu respectarea limitelor şi a condiţiei mai sus expuse (art.15 din Legea nr.165/2013). 

În speţă din analiza lucrărilor dosarului, Curtea constată că terenul în suprafaţă de 27 ha ce 
a făcut obiectul notificării nr.394/05.11.2001 intră sub incidenţa art.15 din Legea nr.165/2013. 

Se constată că acest teren a făcut parte dintr-o suprafaţă totală de 77 ha teren agricol, fostă 
proprietate – [...], conform contractului de vânzare-cumpărare nr.8608/1936, situat pe mereaua 
comunei [...], şi avea la momentul preluării de către stat destinaţie agricolă. 

Din această suprafaţă de teren, conform legilor reparatorii adoptate în domeniul fondului 
funciar, pentru o suprafaţă de 50 ha teren, reclamanţii şi intervenienţii au obţinut deja măsuri 
reparatorii – despăgubiri conform Legii nr.274/2005 astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la 
dosar, eliberate de Primăria Municipiului Constanţa – Comisia pentru Stabilirea Dreptului de 
Proprietate asupra terenurilor, aspect necontestat de părţi, ci dimpotrivă, afirmat atât de reclamanţi 
cât şi de intervenienţi în faţa instanţei de fond şi în recurs. 

Curtea constată că legiuitorul a impus o limită maximă până la care a înţeles să asigure 
repararea prejudiciilor cauzate prin privarea foştilor proprietari de terenuri agricole în perioada 6 
martie 1945 – 22 decembrie 1989, precizând atât în legile fondului funciar (Legea nr.1/2000, care a 
completat Legea nr.18/1991 şi Legea nr.247/2005), cât şi în Legea nr.165/2013 de completare şi 
modificare a Legii nr.10/2001 că restituirea terenurilor intravilane,  arabile la data preluării se va 
face în „limita a 50 de ha de proprietar deposedat”. 

Or în speţă, [...], autorul părţilor intimate, a fost unicul proprietar deposedat de statul 
comunist de o suprafaţă totală de teren agricol de 77 ha situată pe mereaua localităţii [...], „pământ 
de arătură, grădină de zarzavat şi pământ neproductiv” astfel cum este descris în actul de vânzare-
cumpărare din 1936 şi ulterior în contractele de cesiune de drepturi succesorale semnate de  [...],  iar 
„moştenitorii” săi legali  sau în calitate de cesionari de drepturi litigioase au beneficiat deja anterior 
prezentei proceduri, de repararea prejudiciului produs fostului proprietar, în limita a 50 de ha de 
teren, pentru care s-au acordat măsuri reparatorii conform Legii nr.247/2005 (filele 47-49 dosar 
fond). 

Referindu-se la această limitare a măsurilor reparatorii prin legile speciale adoptate după 
1990 şi implicit la limitarea dreptului de a se obţine măsuri reparatorii numai în limita a 50 de ha de 
teren de proprietar deposedat, Curtea Constituţională a României a  statuat că: „acest aspect se 
referă la o soluţie legislativă care corespunde unei opţiuni politice ce ţine de competenţa 
legiuitorului, nefiind o problemă de contencios constituţional” şi că „trebuie să se recunoască 
statului dreptul de a hotărî neîngrădit asupra regimului juridic al bunurilor intrate în patrimoniul său 
în baza unor titluri conforme cu legislaţia existentă la momentul dobândirii lor precum şi de a stabili 
modul în care – prin restituirea în natură prin plata unor despăgubiri sau în orice altă modalitate – 
foştii proprietari sau moştenitorii acestora vor beneficia de reparaţii pentru prejudiciile suferite prin 
aplicarea unor prevederi legislative în perioada 06 martie 1945 – 22 decembrie 1989” (Decizia 
nr.510/19.04.2011 publicată în Monitorul Oficial al României nr.529/27 iulie 2011; Decizia 
nr.136/21 octombrie 1998 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.448/24 noiembrie 
1998). 

De asemenea, în jurisprudenţă sa constantă, (Decizia nr. 43/04.02.2003 publicată în 
Monitorul Oficial al României nr.251/11.04.2003; Decizia nr.177/2009 – publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 383/2009; Decizia nr.718/2009 - publicată în Monitorul Oficial  al 
României, Partea I nr.496/2009; Decizia nr.510/19 iulie 2011 - publicată în Monitorul Oficial  al 



 

 23 

României, Partea I nr.529/27 iulie 2011), instanţa de contencios constituţional a statuat că: „este 
dreptul suveran al legiuitorului de a aprecia întinderea şi amploarea măsurilor pe care le stabileşte 
prin lege, iar sub aspectele practice pe care le-ar presupune o apreciere asupra oportunităţii 
vreunei măsuri reparatorii, Curtea nu numai că nu s-ar putea pronunţa, dar, în principiu, n-ar 
putea să completeze sau să schimbe măsuri legislative existente, devenind astfel, legislator pozitiv”. 

Această soluţie este conformă jurisprudenţei CEDO, care a reţinut în mod constant că art.1 
din Protocolul nr.1 la Convenţie nu poate fi interpretat ca restrângând libertatea statelor contractante 
de a alege condiţiile în care acceptă să restituie bunurile ce le-au fost transferate înainte ca ele să 
ratifice Convenţia. 

Dacă dispune de o mare marjă în aprecierea existenţei unei probleme de interes public se 
justifică anume măsuri şi în alegerea politicilor lor economice şi sociale, atunci când se află în joc o 
chestiune de interes general (Ex. – Cauza Păduraru contra România, Cauza Pilot  Maria Atanasiu 
ş.a. contra România). 

După cum a afirmat CEDO în numeroase cauze (Ex.: Cauza Maria Atanasiu ş.a. contra 
România, paragraful 169-177), în situaţia unor modificări fundamentale ale sistemului unei ţări, 
precum cele pe care le reprezintă tranziţia de la un regim totalitar la o formă democratică de 
guvernare şi reforma structurii politice, juridice şi economice a statului, adoptarea unor legi 
economice şi sociale pe scară largă în materie de restituire de proprietăţi, nu poate asigura o 
dreptate completă în faţa varietăţii de situaţii în care se află numeroasele persoane în cauză. 

Curtea Europeană a recunoscut că statul are dreptul de a expropria bunuri – inclusiv orice 
drepturi la despăgubiri consfinţite prin lege – şi de a reduce, chiar foarte mult, nivelul 
despăgubirilor prin mijloace legislative, amintind că ceea ce prevede art.1 din Protocolul nr.1 la 
Convenţie este ca valoarea despăgubirii acordate pentru o privare de proprietate operată de stat să 
fie „în mod rezonabil în raport cu valoarea bunului şi că doar o lipsă totală de despăgubiri este 
considerată incompatibilă cu art.1 din Protocolul nr.1. 

De aceea, cum art.1 din Protocolul nr.1 nu garantează un drept la o compensaţie integrală 
în orice circumstanţe, o compensaţie parţială justificată de obiective legitime „de utilitate publică”, 
precum cele care urmăresc măsuri de reformă economică sau de dreptate socială putând milita   
pentru o reparaţie parţială, respectiv pentru o rambursare mai mică decât valoarea de piaţă integrală. 

Or, aplicarea acestor principii la situaţia concretă a reclamanţilor şi a intervenienţilor 
impune concluzia că acordarea de despăgubiri în limita a 50 de ha de teren de proprietar deposedat 
([...]) conform dispoziţiilor art. 15 din Legea nr. 165/2013 combinate cu dispoziţiile Legii nr. 
247/2005 şi ale legilor nr.18/1991 şi nr. 1/2000, nu constituie o nedreptate disproporţională, în 
condiţiile în care măsura limitării despăgubirilor este justificată de reforma radicală a sistemului 
politic şi economic din România şi de situaţia finanţelor ţării, premisă agreată şi de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului şi jurisprudenţa sa, după cauza – Pilot Maria Atanasiu ş.a. contra 
România. 

În concluzie, Curtea constatând că reclamanţii şi intervenienţii, în calitate de succesori ai 
fostului proprietar, şi  de cesionări de drepturi litigioase au beneficiat din totalul de 77 ha teren, 
fostă proprietate – [...], de măsuri reparatorii în limita a 50 ha, în temeiul legilor reparatorii 
anterioare – Legea nr.247/2005, reţine că pretenţiile formulate în prezenta cauză pentru diferenţa de 
27 ha teren preluat de la acelaşi autor [...] sunt nefondate în raport de dispoziţiile art.15 din Legea 
nr.165/2013 mai sus menţionate. 

Decizia civilă nr. 194/C/11.06.2014 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
3. Legea nr. 10/2001. Notificare tardivă. Natura termenului prevăzut de 

art. 22 din Legea nr. 10/2001. Consecinţele adoptării Legii nr. 165/2013. 
 

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru prestabilit 
de legiuitor cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene după a căror expirare, 
valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. 
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Termenul în interiorul căruia trebuia formulată notificarea, stabilit iniţial la 6 luni şi prelungit de 2 
ori cu câte 3 luni, s-a împlinit la data de 14 februarie 2002, iar reclamanta [...] nu a adresat nicio notificare 
unităţii deţinătoare – Mun. Medgidia - în interiorul acestui termen de decădere. 

Nici după adoptarea Legii nr.165/2013 nu s-a prevăzut un nou termen de depunere a notificărilor la 
entităţile investite de lege cu soluţionarea acestora, respectiv nu s-a prelungit termenul reglementat de 
art.22 alin.(5) din Legea 10/2001, ci s-a statuat că în cazul notificărilor depuse în termen legal, notificări ce 
nu au fost însoţite de toate înscrisurile doveditoare ale dreptului de proprietate asupra imobilelor notificate, 
notificatorii beneficiază de un termen de 120 de zile pentru completarea documentaţiei solicitate de entitatea 
investită. 

 
Art. 22 din Legea nr. 10/2001 

Legea nr. 247/2005 
Legea nr. 165/2013 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub nr.4994/11814.05.2013, 

reclamanta [...] a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Medgidia, Primarul Municipiului 
Medgidia şi Primăria Medgidia ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea 
Dispoziţiei nr.380/15.04.2013 de respingere a notificării nr.34/2013 şi obligarea pârâţilor la 
restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri pentru imobilul  teren în suprafaţă de 5516 mp ce 
a aparţinut autorului său  [...]. 

Prin Sentinţa civilă nr.3610/26.09.2013 Tribunalul Constanţa a admis excepţia lipsei 
capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Primăria Municipiului Medgidia şi a respins acţiunea 
formulată în contradictoriu cu această parte ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate  
procesuală de folosinţă. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Municipiul Medgidia, ca nefondată iar 
pe fond s-a respins ca nefondată acţiunea în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Medgidia şi 
Primarul Municipiului Medgidia. 

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a declarat recurs [...] care a criticat-o pentru 
nelegalitate conform art. 304 Cod procedură civilă coroborat cu art. 3041 Cod procedură civilă sub 
următoarele aspecte: 

Apreciază recurenta că soluţia primei instanţe este nelegală, întrucât aceasta s-a raportat 
exclusiv la notificarea formulată de reclamantă şi înregistrată sub nr.34/2013 la BEJ [...], fără a fi 
valorificată notificarea nr.22143/29.11.2005 înregistrată la Primăria Mun. Medgidia, în temeiul legii 
247/2005 care a completat Legea nr.10/2001. 

Se susţine că notificarea nr.34/2013 reprezintă o completare la notificarea 
nr.22143/29.11.2005, prin care reclamanta a solicitat după adoptarea Legii 247/2005, restituirea în 
natură sau prin echivalent a terenului în suprafaţă de 5516 mp situat în intravilanul Municipiului 
Medgidia, şi care până la data emiterii Dispoziţiei nr.380/15.04.2013 a Primarului Mun. Medgidia 
nu fusese soluţionată. 

Este nelegal, arată recurenta, ca pârâţii notificaţi de două ori pentru acelaşi imobil şi având 
toate datele necesare soluţionării notificărilor, să le respingă ca fiind tardiv formulate. 

În condiţiile în care dreptul de proprietate este un drept fundamental garantat prin 
Constituţia României, iar acţiunile pentru protejarea acestuia sunt imprescriptibile, proprietarul 
bunului putând recurge la orice mod procedural sau substanţial pentru redobândirea, conservarea şi 
apărarea dreptului de proprietate, nu se poate respinge notificarea reclamantei ca tardiv formulată, 
instanţei de judecată incumbându-i obligaţia de a analiza fondul dreptului dedus judecăţii şi de a 
dispune retrocedarea imobilului fostului proprietar. 

Criticile recurentei reclamante referitoare la greşita aplicare în speţă a dispoziţiilor art.22 
alin.(5) din Legea 10/2001 se reţin a fi vădit nefondate  pentru următoarele considerente: 

Concepţia legiuitorului român în adoptarea Legii nr.10/2001 a fost aceea de a institui o 
procedură prealabilă prin care persoana îndreptăţită să se adreseze direct unităţii deţinătoare, 
urmând ca decizia sau dispoziţia emisă de aceasta să fie supusă controlului judecătoresc; faza 
judiciară a acestor proceduri începe în situaţia în care persoana îndreptăţită este nemulţumită de 
actul prin care se finalizează faza administrativă. 
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Declanşarea fazei administrative este marcată de formularea unei notificări adresată unităţii 
deţinătoare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 279/4.04.20, conform art.21 alin.(1) (devenit art.22 alin.(1) după 
republicarea Legii 10/2001. 

Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin OUG nr.109/2001 şi OUG nr.145/2001 cu 
câte 3 luni, astfel încât data finală pentru depunerea notificărilor a fost 14 februarie 2002. 

Conform dispoziţiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001: ”Nerespectarea termenului de 
6 luni (1 an după prelungire) prevăzut pentru trimiterea notificării, atrage pierderea dreptului de a 
solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent”. 

Termenul de 6 luni, prelungit la 1 an, constituie un termen de decădere. 
Recunoaşterea sine die a posibilităţii persoanei îndreptăţite de a declanşa procedura de 

recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de 
insecuritate juridică în domeniul proprietăţii imobiliare, admisibil pe termen scurt în considerarea 
finalităţii reparatorii urmărite, dar intolerabil într-un stat de drept, o perioadă îndelungată sau 
nelimitată. 

Curtea Constituţională investită cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a acestor 
dispoziţii legale a reţinut că instituirea unui termen de decădere nu este de natură a împiedica liberul 
acces la justiţie, acesta presupunând accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieşte actul 
de justiţie (Decizia nr. 21/27.01.2004 a Curţii Constituţionale a României, Decizia Curţii 
constituţionale nr. 755/31 oct. 2000). 

S-a considerat că legiuitorul are competenţă exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a 
procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile constituţionale ale art. 
26 alin.(2) potrivit cărora „Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege”. 

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un anumit cadru 
prestabilit de legiuitor cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene după a 
căror expirare, valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. 

Curtea reţine că termenul în interiorul căruia trebuia formulată notificarea, stabilit iniţial la 6 
luni şi prelungit de 2 ori cu câte 3 luni, s-a împlinit la data de 14 februarie 2002, iar reclamanta [...] 
nu a adresat nicio notificare unităţi deţinătoare – Mun. Medgidia în interiorul acestui termen de 
decădere. 

Cele două notificări invocate de reclamantă şi anume notificarea nr. 22143/2005 formulată 
după adoptarea Legii 247/2005 şi notificarea nr. 34/2013 prin care reclamanta şi-a completat şi 
precizat pretenţiile menţionate în prima notificare cu privire la terenul în suprafaţă de 5515 mp 
situat în intravilanul Mun. Medgidia, au fost formulate peste termenul de 1 an reglementat de art. 21 
alin.(1) (devenit art.22 alin.(5) după republicarea Legii 10/2001. 

Prima instanţă a reţinut în mod judicios că, după intrarea în vigoare a Legii nr.247/2005 nu a 
intervenit o nouă prelungire a termenului de formulare a notificării, în art.22 din Legea 10/2001 
republicată, se reia conţinutul art.21 alin.(1) din Legea 10/2001, cu precizarea că termenul de 6 luni 
a fost prelungit prin actele normative mai sus invocate, cu câte 3 luni. 

De altfel, acolo unde legiuitorul a dorit să prelungească termenul de depunere a cererilor de 
restituire, a prevăzut în mod expres acest lucru, în acest sens fiind prevederile art.33 alin.(1) din 
Legea 247/2005 de modificare şi completare a Legii nr.1/2000 prin care s-a stabilit un termen 
pentru depunerea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, termen ce a fost prelungit 
expres prin OUG nr.127/2005 până la 30.11.2005. 

Este real faptul că prevederile Legii nr.10/2001 au un caracter de complinire în raport cu alte 
acte normative de reparaţiune adoptate anterior anului 2001, inclusiv în raport cu Legea nr.18/1991 
şi Legea nr.1/2000 şi în cazul în care acestea din urmă conţin alte măsuri, prevederile legii se aplică 
cu prioritate în raport cu respectivele măsuri, conform art.1 lit.(f) din HG nr. 250/2007. 

Altfel spus, în măsura în care prejudiciile cauzate foştilor proprietari prin măsurile abuzive 
de preluare a proprietăţilor în perioada 1945 – 1989 nu au fost reparate în baza acestor legi, 
persoana îndreptăţită va putea să solicite repararea în natură sau prin echivalent a prejudiciului 
suferit, conform legii nr.10/2001, dar numai urmând procedura şi respectând termenele 
reglementate de această lege. 
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Or, în speţă, aşa cum a reţinut judicios Tribunalul Constanţa, reclamanta [...] a notificat 
pentru prima oară unitatea administrativ teritorială – Mun. Medgidia – solicitând restituirea în 
natură a terenului în suprafaţă de 5516 mp situat în Medgidia, la data de 29.11.2005, cu depăşirea 
termenului legal de 1 an, termen de decădere care s-a împlinit la 14.02.2002. 

Urmare a nerespectării acestui termen de decădere reclamanta a pierdut dreptul de a 
beneficia de măsuri reparatorii stabilite conform Legii 10/2001, soluţie regăsită constant şi în 
jurisprudenţa instanţei supreme (Ex: D.C. nr. 219/17 ianuarie 2008, Î.C.C.J., Secţia civilă şi de 
proprietate intelectuală. 

Această situaţie nu s-a modificat nici după adoptarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.278/17.05.2013, lege care potrivit dispoziţiilor art.4 este de imediată aplicare. 

În acest sens, art.(4) din Legea 165/2013 prevede în mod expres că aceste dispoziţii legale 
„se aplică cererilor formulate şi depuse în termen legal, la entităţile investite de lege, nesoluţionate 
până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe rolul instanţelor 
judecătoreşti”. 

Din economia acestor dispoziţii legale rezultă cu claritate faptul că legiuitorul nu a 
reglementat un nou termen pentru depunerea notificărilor conform Legii 10/2001, ci a subliniat 
faptul că scopul acestui act normativ a fost acela de accelerare şi respectiv de finalizare a procesului 
de restituire a imobilelor preluate de stat abuziv şi pentru care persoanele îndreptăţite au urmat 
procedurile de restituire, în termenele reglementate de legile speciale vizate, cum ar fi Legea 
18/1991 sau Legea 10/2001. 

În acest sens art.3 pct.2 din Legea 165/2013 defineşte „persoana care se consideră 
îndreptăţită” să beneficieze de măsurile reparatorii prevăzute de acest act normativ ca fiind 
„persoana care a formulat şi a depus în termenul legal la entităţile investite de lege, cereri din 
categoria celor prevăzute la pct.1, care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi”. 

În vederea urgentării soluţionării cererilor de retrocedare prin Legea 165/2013, astfel cum a 
fost modificată prin Legea nr.368/18 decembrie 2013, prin art. 32 s-a prevăzut instituirea unui 
termen de decădere în procedura administrativă, de 120 zile, în care persoanele care se consideră 
îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile investite de lege. Acest termen 
curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii 
depuse în termenul legal. 

Prin urmare, nici după adoptarea Legii nr.165/2013 nu s-a prevăzut un nou termen de 
depunere a notificărilor la entităţile investite de lege cu soluţionarea acestora, respectiv nu s-a 
prelungit termenul reglementat de art.22 alin.(5) din Legea 10/2001, ci s-a statuat că în cazul 
notificărilor depuse în termen legal, notificări ce nu au fost însoţite de toate înscrisurile doveditoare 
ale dreptului de proprietate asupra imobilelor notificate, notificatorii beneficiază de un termen de 
120 de zile pentru completarea documentaţiei solicitate de entitatea investită. 

Cum în speţă,  reclamanta [...] nu a formulat o notificare în termenul legal de 1 an 
reglementat de art. 22 al.(5) din Legea 10/2001, în mod judicios Tribunalul Constanţa a respins 
acţiunea acesteia prin care contestă Dispoziţia nr.380/15.04.2013 emisă de Primarul Mun. 
Medgidia, notificarea reclamantei fiind tardiv formulată. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei reclamante în sensul că dreptul de proprietate este 
un drept fundamental protejat prin Constituţia României şi prin Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului – Art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO se impun a fi făcute anumite precizări. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că simpla pretenţie vizând restituirea unui 
imobil preluat de stat nu prezumă şi nici nu echivalează cu existenţa unui bun „actual” ori a unei 
„speranţe legitime”, Convenţia vizând protejarea drepturilor „concrete şi efective” (cauza Păduraru 
contra României, hot din 2005; cauzele Constandache, Lungoci sau Palmaru contra României). 

Noţiunea de „bun” în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO nu are accepţiunea înţeleasă 
de recurenta reclamantă, anume obiectul material al raportului litigios – în speţă terenul în suprafaţă 
de 5516 mp situat în intravilanul Mun.Medgidia – ci se circumscrie sferei drepturilor recunoscute 
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reclamantei, anterior intrării în vigoare a Legii 10/200, printr-o hotărâre judecătorească de anulare a 
titlului statului ori de confirmare a modalităţii de preluare abuzivă a imobilului, recunoaşterea 
dreptului la plata unor despăgubiri neexecutate, etc. 

În acest sens, CEDO a reţinut în cauza pilot Maria Atanasiu ş.a. contra României, Hotărârea 
din 12 octombrie 2010 că „existenţa unui bun actual în patrimoniul unei persoane fiinţează 
manifest fără nicio îndoială, dacă printr-o hotărâre definitivă şi executorie, jurisdicţiile au 
recunoscut acesteia calitatea de proprietar şi dacă, în dispozitivul hotărârii au decis în mod expres 
restituirea bunului” (paragraful 140). În consecinţă CEDO apreciază că „transformarea într-o 
valoare patrimonială” în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţie a interesului patrimonial ce 
rezultă din simpla constatare a ilegalităţii naţionalizării „se subordonează îndeplinirii de către 
partea interesată, a cerinţelor legale din cadrul procedurilor prevăzute de legile de reparaţie şi 
epuizării căilor de recurs prevăzute de aceste legi” (paragraful 142). 

În acelaşi sens şi instanţa noastră constituţională a reţinut în mod constant, de exemplu prin 
Decizia nr.136/21 oct.1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.448 din 
24.11.1998 şi Decizia nr.184/27.04.2004 următoarele: „Chiar dacă naţionalizarea sau alte moduri 
prin care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat naştere dreptul de proprietate al statului nu sunt 
corespunzătoare prevederilor Constituţiei, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit 
potrivit reglementărilor legale anterioare actualei legi fundamentale, nu este stins ca efect al 
intrării în vigoare a acesteia, independent de modificările aduse regimului juridic al proprietăţii”. 

Aşa fiind, [….] dreptul fostului proprietar de a i se restitui imobilul se naşte în viitor, prin 
aplicarea prevederilor legale care reconstituie acest drept. Prevederile privind garantarea şi ocrotirea 
proprietăţii, potrivit art. 41 din Constituţie, se aplică numai după reconstituirea sau constituirea 
dreptului de proprietate.” 

Prin urmare, în condiţiile în care anterior adoptării Legii nr.10/2001 sau a Legii nr. 247/2005 
reclamanta nu era “titulara unui bun” în sensul art.1 Protocolul nr.1 la CEDO cu privire la terenul în 
suprafaţă de 5516 mp situate în intravilanul Mun. Medgidia, şi nici nu a înţeles să urmeze în termen 
legal procedura reglementată de Legea nr.10/2001 pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de 
către stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 nu poate solicita protecţia dreptului de 
proprietate asupra acestui imobil în raport cu dispoziţiile legii fundamentale şi nici ale ale art.1 din 
Protocolul nr.1 la CEDO în prezenta procedură declanşată conform Legii 10/2001. 

În ceea ce priveşte susţinerile apelantei conform cărora în prezent este discriminată în raport 
cu foştii proprietari care au formulat notificări în temeiul Legii nr.10/2001 în termen legal şi care nu 
au fost soluţionate până în prezent, aceştia din urmă fiind îndreptăţiţi să obţină măsuri reparatorii 
conform legii speciale de reparaţie, Curtea constată că nu pot fi reţinute ca şi fondate. 

În jurisprudenţa sa referitoare la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 16 alin.(1) din 
Constituţia României, care instituie principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, Curtea 
Constituţională a stabilit, în acord cu jurisprudenţa CEDO, că acest principiu constituţional nu are 
semnificaţia uniformităţii, existând posibilitatea instituirii unor unor reglementări juridice diferite 
pentru situaţii care sunt diferite, în cazul în care acestea se justifică în mod raţional şi obiectiv. (Ex: 
Dec.nr.437/2003 a Curţii Constituţionale). 

Curtea a mai statuat că încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci “când 
se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă sau 
rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal a mijloacelor 
folosite. 

Or, în speţă, reclamanta, care nu a formulat o notificare în termenul legal prevăzut de art.22 din 
Legea 10/2001 nu se află într-o situaţie identică cu foştii proprietari ai imobilelor preluate în perioada de 
referinţă a Legii 10/2001 şi care, urmând procedura reglementată de legea specială, atât sub aspectul 
respectării termenelor de formulare a notificărilor cât şi sub aspectul condiţiilor de fond referitoare la dovada 
dreptului de proprietate şi caracterul abuziv al preluării imobilelor de către stat, sunt îndreptăţiţi să 
beneficieze de măsurile reparatorii reglementate de această lege. 

Pentru considerentele expuse, în baza art.312 Cod procedură civilă se va respinge apelul reclamantei 
ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 11/C/19.02.2014  
Judecător redactor Mihaela Popoacă 
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B. DESPĂGUBIRI 

 

4. Acţiune introdusă după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 prin care 
se solicită obligarea Statului la despăgubiri pentru un imobil ce intră sub 
incidenţa acestei legi, fără parcurgea procedurii speciale obligatorii. Efectele 
Legii nr.165/2013. 
 

În situaţia în care imobilul pentru care se solicită despăgubiri face parte din categoria celor ce intră 
sub incidenţa Legii nr. 10/2001, iar acţiunea a fost introdusă după intrarea în vigoare a acestei legi, 
reclamanţii nu îşi pot valorifica pretenţiile referitor la imobilul în litigiu pe calea dreptului comun, întrucât 
procedura legii speciale de reparaţie este obligatorie pentru obţinerea măsurilor reparatorii. Cum 
reclamanţii nu erau la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 beneficiarii unei hotărâri 
judecătoreşti definitive şi irevocabile care să stabilească obligaţia Statului Român de a plăti o sumă de bani, 
reprezentând contravaloarea terenului pentru care pretind despăgubiri, aceştia nu pot solicita obligarea 
directă la plata unei sume de bani a Statului Român, fără parcurgerea procedurilor prevăzute de această 
nouă lege specială. 

 
Art. 1073  Cod civil coroborat cu art. 480 Cod civil (1864) 

Legea nr. 165/2013 
 

 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa sub nr. 11724/212/2009 şi 
precizată ulterior pe parcursul celui de-al doilea ciclu procesual, reclamanţii [...], [...], [...] şi [...] au 
solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa să oblige pârâtul Oraşul Eforie prin Primar să 
emită decizie de atribuire în compensare pentru lotul de teren de 300 mp, identificat sub nr. 1089 şi 
care nu mai poate fi restituit în natură, o altă suprafaţă de teren echivalentă în intravilanul oraşului 
Eforie, iar în ipoteza în care nu mai este posibilă această compensare, datorită inexistenţei la nivelul 
localităţii Eforie a unui teren disponibil, ce ar putea fi atribuit reclamanţilor, să fie obligat Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor să acorde reclamanţilor contravaloarea terenului în suprafaţă de 
300 mp, preluat abuziv de la reclamanţi şi menţionat în sentinţa civilă nr. 1064/04.02.1998 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil nr. 6913/1997. 

Prin sentinţa civilă nr.3946/18.03.2013 pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil 
nr. 11274/212/2009* a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Statul 
Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, ca neîntemeiată.  
 A fost respinsă excepţia autorităţii de lucru judecat, ca neîntemeiată.  
 A fost respinsă excepţia lipsei de interes a reclamanţilor, ca neîntemeiată.  
 A fosta admisă în parte cererea formulată de  reclamanţii [...], [...], [...], [...], în 
contradictoriu cu pârâtul Oraşul Eforie prin Primar, Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice, intervenientul în nume propriu Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin 
D.G.F.P. Constanţa. 
 A fost obligat pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, să plătească 
reclamanţilor suma de 270000 lei, reprezentând valoarea de circulaţie a terenului în suprafaţă de 
300 mp, identificat sub nr. 1226 din planul de parcelare Tuzla Techirghiol.   
 A fost respinsă cererea formulată în contradictoriu cu pârâtul Oraşul Eforie, prin primar, ca 
neîntemeiată. 
 Au fost obligaţi reclamanţii, în solidar, la plata către pârâtul Oraşul Eforie, prin primar, a 
cheltuielilor de judecată în cuantum de 500 lei, reprezentând onorariul de avocat.  
 S-a luat act de faptul că reclamanţii nu au solicitat cheltuieli de judecată.  

Pentru a pronunţa această sentinţă civilă, în baza materialului probator administrat în cauză, 
instanţa de fond a reţinut următoarele:  

În ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Statul Român, prin 
Ministerul Finanţelor Publice, s-a reţinut că reclamanţii au formulat cererea ce face obiectul 
dosarului de faţă ca o consecinţă a neexecutării sentinţei civile nr. 1064/04.02.1998 pronunţată de 
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Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 6913/1997, prin care pârâţii din respectiva cauză, Primăria 
oraşului Eforie şi Ministerul Finanţelor, prin DGFP Constanţa, au fost obligaţi la atribuirea în 
compensare, pentru lotul de teren de 300 mp identificat sub nr. 1226 din planul de parcelare Tuzla 
Techirghiol, întocmit în anul 1989, o suprafaţă de teren de 300 mp, în intravilanul oraşului Eforie 
Nord, cu aceleaşi caracteristici tehnice si valorice cu ale imobilului revendicat. 

S-a mai reţinut că acţiunea respectivă nu a fost întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001, 
care nu era în vigoare la momentul respectiv, şi nici pe legile funciare, fiind o acţiune în 
revendicare, întemeiată pe dispoziţiile art. 480 Cod civil, aşa cum se reţine în cuprinsul hotărârii. 

Se mai reţine, de asemenea, că hotărârea a fost pronunţată în contradictoriu Ministerul 
Finanţelor Publice în considerarea calităţii sale de reprezentant legal al Statului Român, reclamanţii 
înţelegând să revendice terenul respectiv sau contravaloarea acestuia, în natură sau într-o altă 
modalitate, de la Statul Român sau unitatea administrativ-teritorială locală ce putea deţine în 
proprietate terenul, acesta putând să fie parte din domeniul public sau privat al statului sau al 
unităţii administrativ-teritoriale.  

În consecinţă, având în vedere că reclamanţii au urmărit, prin promovarea acţiunii ce face 
obiectul prezentei cauze, să determine pârâţii obligaţi prin sentinţa civilă nr.1064/04.02.1998 
pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul nr. 6913/1997 să îşi îndeplinească obligaţiile 
stabilite de instanţă, nu s-a putut reţine că Statul Român nu are calitate procesuală pasivă în cauză.  

Respectivele considerente sunt întărite şi de împrejurarea că, din cuprinsul raportului de 
expertiză efectuat în cauză, rezultă că terenul ce a aparţinut reclamanţilor s-a aflat în tot timpul ce s-
a scurs de la momentul deposedării reclamanţilor, până în prezent, în proprietatea Statului Român, 
fiind parte din domeniul public al acestuia şi fiind inclus în incinta solarului maritim ce face parte 
din Spitalul clinic de recuperare, medicină fizică şi balneologie Eforie Nord, regăsindu-se la poziţia 
13.909 din anexa 15 a HG 1706/2006.  

Faţă de aceste împrejurări, instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii procesuale 
pasive a pârâtului Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, ca neîntemeiată.  

În ce priveşte excepţia autorităţii de lucru judecat invocată de către pârâtul Oraşul Eforie, 
prin primar, această excepţie a fost invocată de pârâtul Oraşul Eforie, prin primar, în cadrul 
motivelor de recurs, raportat la sentinţa civilă nr.1064/04.02.1998 pronunţată de Judecătoria 
Constanţa în dosarul nr. 6913/1997.  

 Instanţa de fond a mai reţinut că autoritatea lucrului judecat presupune ca o cerere să nu 
poată fi judecată irevocabil decât o singură dată, astfel încât drepturile recunoscute printr-o hotărâre 
irevocabilă să nu fie contrazise printr-o hotărâre ulterioara, dată într-un alt proces. 

Or, în prezenta situaţie nu se constată îndeplinită tripla identitate cerută de dispoziţiile art. 
1201 Cod civil, motiv pentru care instanţa de fond a apreciat drept neîntemeiată excepţia autorităţii 
de lucru judecat. 

Excepţia lipsei de interes a reclamanţilor în formularea prezentei acţiuni, a fost apreciată ca 
neîntemeiată.  

Astfel, deşi prin sentinţa civilă nr. 1064/04.02.1998, definitivă şi irevocabilă, pronunţată în 
dosarul nr.6913/1997, pârâţii Primăria oraşului Eforie şi Ministerul Finanţelor, prin DGFP 
Constanţa, au fost obligaţi să atribuie în compensare pentru lotul de 300 mp identificat sub nr. 1226 
din Planul de parcelare Tuzla-Techirghiol, întocmit în 1989, o suprafaţă de teren de 300 mp în 
intravilanul oraşului Eforie Nord, cu aceleaşi caracteristici tehnice şi valorice cu ale imobilului 
revendicat, pârâţii nu s-au conformat dispoziţiilor instanţei în acest sens şi nu au procedat la 
atribuirea efectivă în proprietate către reclamanţi a terenului mai sus menţionat, astfel încât 
respectivă nu a fost pusă în executare, fiind lipsită de eficienţă în acest sens. 

Mai mult, respectiva hotărâre judecătorească nu prevede clar care dintre pârâţi are obligaţia 
dezdăunării reclamanţilor şi nu se identifică un teren ce poate fi acordat în compensare 
reclamanţilor, astfel încât hotărârea respectivă, aşa cum a fost pronunţată, nu are suficiente elemente 
pentru a putea fi pusă în mod eficient în executare.  

În aceste condiţii, este justificată formularea de către reclamanţi a unei noi acţiuni care să 
conducă la pronunţarea unui titlu executoriu eficient.  
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În consecinţă, instanţa de fond a respins excepţia lipsei de interes a reclamanţilor în 
formularea acţiunii, ca neîntemeiată. 

Prin sentinţa civilă nr.1064/04.02.1998, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil 
nr. 6913/1997, a fost admisă acţiunea în forma sa subsidiară, stabilindu-se că terenul revendicat nu 
poate fi restituit în natură, fiind ocupat de băile reci, motiv pentru care s-a dispus ca pârâţii să 
atribuie, în compensare pentru lotul de teren de 300 mp identificat sub nr. 1226 din planul de 
parcelare Tuzla Techirghiol întocmit în anul 1989, o suprafaţă de teren de 300 mp, în intravilanul 
oraşului Eforie Nord, cu aceleaşi caracteristici tehnice si valorice cu ale imobilului revendicat. 

S-a reţinut că instanţa nu a lămurit problema dedusă judecăţii sub toate aspectele, în sensul 
de a stabili pârâtul care trebuie să suporte această despăgubire, respectiv cine este persoana care i-a 
deposedat pe foştii proprietari de bunul lor, în mod abuziv, fiind totuşi stabilit, cu putere de lucru 
judecat, că terenul respectiv aparţinea reclamanţilor şi că aceştia sunt îndreptăţiţi să primească un alt 
teren de 300 mp, situat în Eforie Nord, cu aceleaşi caracteristici tehnice şi valorice ca cele ale 
imobilului revendicat, ca urmare a împrejurării că bunul nu mai poate fi restituit în natură.  

Este adevărat că sentinţa în baza căreia şi-au întemeiat prezenta acţiune reclamanţii a fost 
pronunţată în contradictoriu cu Primăria Eforie, însă această hotărâre nu a lămurit anumite aspecte, 
având putere de lucru judecat doar în ce priveşte calitatea reclamanţilor de proprietari ai terenului 
revendicat şi îndreptăţirea acestora de a obţine, de la posesorul neproprietar, o despăgubire 
echivalentă cu valoarea bunului de care au fost lipsiţi. 

Pentru aceste motive, instanţa de fond a apreciat că cererea formulată de reclamanţi în 
contradictoriu cu pârâtul Oraşul Eforie, prin primar, nu este întemeiată, acest pârât neavând calitatea 
de posesor neproprietar, motiv pentru care nu are nici vreo obligaţie faţă de reclamanţi, în această 
privinţă.   

S-a mai reţinut că posesorul neproprietar al bunului revendicat este Statul Român, că terenul 
este dat, în prezent, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Lucrărilor, că acest teren face parte 
din domeniul public al statului, respectiv că nu poate fi restituit în natură reclamanţilor.  

Totodată, s-a mai reţinut că nu s-a putut identifica un teren aparţinând pârâtului posesor 
neproprietar, Statul Român, ce ar putea fi acordat reclamanţilor în schimbul terenului deţinut fără 
drept, în condiţiile în care pârâtul nu a făcut nicio ofertă de acordare a unui teren în suprafaţă de 300 
mp, situat în Eforie Nord, cu aceleaşi caracteristici tehnice şi valorice ca cele ale imobilului 
revendicat, ca urmare a împrejurării că bunul nu mai poate fi restituit în natură, aşa cum a fost 
obligat prin sentinţa civilă nr. 1064/04.02.1998, pronunţată de Judecătoria Constanţa în dosarul civil 
nr. 6913/1997. 

Pentru aceste argumente, instanţa de fond a apreciat că acţiunea reclamanţilor îndreptată 
împotriva pârâtului Statul Român, de obligarea a acestui pârât la plata sumei reprezentând  valorii 
de circulaţie actuală a bunului revendicat este întemeiată.  

Prin raportul de expertiză tehnică imobiliară s-a stabilit valoarea de circulaţie actuală a 
terenului ca fiind de 270000, motiv pentru care instanţa de fond a admis acest capăt de cerere şi a 
obligat pârâtul Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice, să plătească reclamanţilor suma de 
270000 lei, reprezentând valoarea de circulaţie a terenului în suprafaţă de 300 mp, identificat sub nr. 
1226 din planul de parcelare Tuzla Techirghiol.   

Împotriva acestei sentinţe civile a declarat apel Statul Român prin Ministerul Finanţelor 
Publice prin D.G.F.P. Constanţa, în calitatea sa de chemat în garanţie şi de intervenient în interes 
propriu, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, pentru următoarele considerente:  

O primă critică vizează modalitatea de atragere în proces a Statului Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice prin D.G.F.P. Constanţa, în calitatea acestuia de chemat în garanţie şi de 
intervenient în interes propriu, arătându-se că este inadmisibil a persoana chemată în garanţie să fie 
obligată direct faţă de reclamant, deoarece între aceştia nu există nici un raport juridic. 

În prezenta cauză Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin D.G.F.P. Constanţa 
a fost chemat în garanţie de către reclamanţii [...], [...], [...] şi [...], iar acţiunea acestora a fost 
admisă. 
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Se arată că reclamanţii au formulat tardiv, în al doilea ciclu procesual, cererea de chemare în 
garanţie şi de intervenţie în interes propriu a Statului Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin 
DGFP Constanţa, situaţia faţă de care sentinţa civilă apelată este nelegală. 

Se mai arată că bunul revendicat face parte în prezent din domeniul privat al unităţii 
administrativ teritoriale, astfel încât Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice prin D.G.F.P. 
Constanţa nu are calitate procesuală pasivă, aceasta revenindu-i Oraşului Eforie, care deţine în 
patrimoniul său, imobilul imposibil de restituit în natură. 

Se arată că obligaţia de plată a despăgubirilor în cuantum de 270 000 lei, stabilită în sarcina 
apelantului prin sentinţa civilă apelată nu este fundamentată pe o dispoziţie legală în vigoare, dat 
fiind că dispoziţiile conţinute de Legea nr.10/2001, modificată prin Legea nr.247/2005, prevăd o 
altă procedură de acordare a despăgubirilor. 

Se  susţine că acţiunea civilă dedusă judecăţii este inadmisibilă din perspectiva deciziei 
civile nr.33/2008 dată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii, prin care 
s-a stabilit că în concursul dintre legea specială, Legea nr.10/2001 şi norma de drept comun, se 
aplică cu prevalenţă legea specială. 
 Legal citaţi, intimaţii reclamanţi [...], [...], [...] şi [...] şi-au exprimat, prin întâmpinare, 
poziţia procesuală faţă de prezenta cale de atac, solicitând  respingerea apelului ca nefondat. 
 Prin decizia civilă nr. 760/12.12.2013 Tribunalul Constanţa a respins excepţia 
inadmisibilităţii acţiunii reclamanţilor şi a admis apelul formulat de Statul Român prin Ministerul 
Finanţelor Publice – D.G.F.P. Constanţa. 
 S-a schimbat în parte sentinţa atacată, în sensul respingerii acţiunii formulată de reclamanţi 
în contradictoriu cu Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 
 Au fost menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei. 
 Pentru a pronunţa această soluţie instanţa de apel a reţinut, în esenţă, că în mod greşit 
instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1064/04.02.1998, pronunţată de Judecătoria 
Constanţa în dosarul civil nr. 6913/1997 s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat atât calitatea 
reclamanţilor de titulari ai dreptului de proprietate asupra terenului de 300 mp identificat sub nr. 
1226 din Planul de parcelare Tuzla Techirghiol, cât şi îndreptăţirea acestora de a obţine de la 
posesorul neproprietar o despăgubire echivalentă cu valoarea bunului de care au fost lipsiţi. 
Menţiunea privind îndreptăţirea acestora de a obţine de la posesorul neproprietar o despăgubire 
echivalentă cu valoarea terenului de care au fost lipsiţi, nu este cuprinsă în dispozitivul şi nici în 
considerentele sentinţei anterior menţionată. 
 În prezent raportul juridic născut între fostul titular al dreptului de proprietate asupra unui 
imobil preluat în mod abuziv în proprietatea statului în perioada cuprinsă între 01.03.1946 – 
20.12.1989 şi Statul Român prin unităţile administrativ-teritoriale este guvernat de Legea nr. 
10/2001, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005, şi Legea nr. 165/2013. 
 Prin intermediul normelor juridice conţinute în aceste acte normative se reglementează atât 
procedura de restituire în natură prin echivalent, cât şi entităţile chemate să dispună asupra cererii 
de acordare a măsurilor reparatorii stabilite prin lege. 
 Împrejurarea că obligaţia conţinută în titlul executoriu – sentinţa civilă nr. 1064/04.02.1998 
pronunţat de Judecătoria Constanţa, respectiv aceea de a atribui către reclamanţii  [...], [...], [...] şi 
[...] un teren similar celui reprezentând lotul de teren de 300 mp identificat sub nr. 1226 din Planul 
parcelar Tuzla Techirghiol nu poate fi adusă la îndeplinire de către Oraşul Eforie şi nici de către 
Statul Român , care nu deţin terenuri ce pot fi atribuite în compensare, nu înseamnă transformarea 
automată a acestei obligaţii de a da într-o obligaţie de plată a unor despăgubiri băneşti, legile 
speciale de reparaţie adoptate de Statul Român – Legea nr. 10/2001 şi Legea nr. 165/2013 
reglementând o procedură specială care este aplicabilă şi în situaţia reclamanţilor. 
 Împotriva acestei decizii în termen legal au declarat recurs reclamanţii [...], [...], [...] şi 
[...], care au criticat-o pentru nelegalitate conform dispoziţiilor art. 304 pct. 7 şi 9 Cod procedură 
civilă sub următoarele aspecte: 
 - Instanţa de apel a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de apelantul pârât 
Statul Român pe considerentul că acţiunea reclamanţilor este întemeiată pe dispoziţiile art. 1073 
Cod civil, din 1864, dar mai departe instanţa a adus o interpretare proprie şi inedită prevederilor art. 
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1073 din Codul civil de la 1864, în sensul că reclamanţii nu pot obţine o despăgubire bănească 
pentru terenul revendicat, întrucât în hotărâre nu este statuată o obligaţie alternativă, respectiv 
compensarea prin contravaloarea bănească a terenului. 
 Or, susţin recurenţii, prevederile art. 1073 Cod civil sunt cât se poate de clare şi fără 
echivoc, respectiv creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exactă a obligaţiei, şi în caz 
contrar are dreptul la dezdăunare. Prin urmare, în condiţiile în care nu există o suprafaţă de teren ce 
ar putea fi atribuită în compensare reclamanţilor conform titlului executoriu, reclamanţii sunt 
îndreptăţiţi la dezdăunare. 
 - Temeiul acţiunii iniţiale promovată de reclamanţi şi finalizată prin sentinţa civilă nr. 
1064/04.02.1998 a Judecătoriei Constanţa l-au constituit dispoziţiile art. 480 Cod civil, iar instanţa 
în considerentele sentinţei a citat dispoziţiile art. 96 din Legea nr. 18/1991 referitoare la dreptul 
foştilor proprietari de a fi despăgubiţi pentru daunele suferite în bani sau în teren echivalent. 
 - Trimiterile instanţei de apel la prevederile Legii 10/2001, astfel cum a fost modificată prin 
Legea nr. 247/2005 şi Legea nr. 165/2013, sunt străine de natura pricinii, în condiţiile în care la 
momentul soluţionării acţiunii în revendicare în vigoare a fost numai Legea nr. 18/1991, lege în 
temeiul căreia s-a şi pronunţat hotărârea ce constituie titlul executoriu. 
 Prin întâmpinare, Statul Român prin Ministerul Finanţelor Publice a solicitat respingerea 
recursului ca nefondat, instanţa de apel reţinând în mod judicios că raportul juridic născut între 
fostul titular al dreptului de proprietate asupra imobilului preluat în mod abuziv de către stat în 
perioada cuprinsă între 01.03.1945 – 22.12.1989 şi Statul Român, prin unităţile administrativ-
teritoriale,  este guvernat de Legea 10/2001 astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 247/2005 şi 
Legea nr. 165/2013. Imposibilitatea acordării unui teren în compensare nu determină transformarea 
automată a acestei obligaţii în aceea de acordare a despăgubirilor în echivalent bănesc, ci o 
dezdăunare exclusiv în contextul şi după procedura reglementată de legea specială – Legea nr. 
165/2013. 
 Curtea, analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa constată că recursul este 
nefondat pentru următoarele considerente: 
 Se impun a fi făcute câteva precizări prealabile referitoare la limitele judecăţii, respectiv la 
criticile recurenţilor care au vizat exclusiv soluţia pronunţată în apel cu privire la pârâtul Statul 
Român prin Ministerul Finanţelor Publice. 
 Se constată astfel că prin hotărârea pronunţată de prima instanţă – sentinţa civilă nr. 
3946/18.03.2013, Judecătoria constanţa a respins ca nefondată acţiunea  în dezdăunare promovată 
de reclamanţi în contradictoriu cu unitatea administrativ-teritorială – Oraşul Eforie, debitor al 
obligaţiei de predare către reclamanţi a unui teren echivalent cu terenul de 300 mp preluat de la 
foştii proprietari în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989, această soluţie nefiind apelată de către 
reclamanţi, motiv pentru care a intrat în autoritate de lucru judecat. 
 Prezentul recurs vizează exclusiv nelegalitatea hotărârii instanţei de apel prin care s-au 
respins ca nefondate pretenţiile reclamanţilor şi în contradictoriu cu pârâtul Statul Român prin 
Ministerul Finanţelor Publice. 
 Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile recurenţilor 
reclamanţi Curtea constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 
 Faţă de obiectul acţiunii dedusă judecăţii de către reclamanţi – obligarea Statului Român 
prin Ministerul Finanţelor Publice de a acorda reclamanţilor contravaloarea terenului în suprafaţă de 
300 mp reprezentând lotul nr. … din Parcelarea Tuzla Techirghiol, urmare a faptului că debitorii 
obligaţiei de predare către reclamanţi a unui teren în echivalent, situat în intravilanul oraşului 
Eforie, nu şi-au îndeplinit această obligaţie stabilită prin sentinţa civilă nr. 1064/1998 a Judecătoriei 
Constanţa – şi în raport cu temeiul de drept invocat de reclamanţi – art. 480 Cod civil şi art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului este de reţinut că problema de drept 
care se pune în prezenta cauză este aceea dacă există posibilitatea de a se cere despăgubiri în justiţie 
pe calea dreptului comun, în alte condiţii şi în baza altor temeiuri de drept decât cele deschise de 
legile speciale – Legea nr. 165/2013, adoptată de legiuitor ca urmare a pronunţării de către 
C.E.D.O. a Hotărârii-pilot în cauza Maria Atanasiu şi alţii contra României, şi de Legea 10/2001. 
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 Or, această problemă a fost dezlegată prin Decizia nr. 27/14.11.2011 a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie – Secţiile Unite dată în recurs în interesul legii, obligatorie pentru instanţă potrivit 
art. 3307 alin.4 Cod procedură civilă. 
 Prin decizia evocată s-a stabilit că sunt inadmisibile acţiunile în acordarea despăgubirilor 
băneşti pentru imobilele preluate în mod abuziv şi imposibil de restituit în natură şi  pentru care se 
prevăd măsuri reparatorii prin Titlul VII al Legii nr. 247/2005 îndreptate direct împotriva Statului 
Român, întemeiate pe dispoziţiile dreptului comun, ale art. 1 prin Protocolul 1 adiţional la 
Convenţie şi respectiv ale art. 13 din Convenţie. 
s-a reţinut astfel că raţionamentul în justificarea acestei soluţii este identic cu cel cuprins în Decizia 
nr. 33/03.06.2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi justiţie – Secţiile Unite. 
 Prin această decizie a fost analizată admisibilitatea acţiunilor în revendicare întemeiate pe 
dispoziţiile dreptului comun, având ca obiect revendicarea  imobilelor preluate în mod abuziv în 
perioada 06.03.1945 – 22.12.1989, formulate după intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001. 
 În cauză se analizează posibilitatea pe care o au persoanele îndreptăţite de a beneficia de 
despăgubiri în alte condiţii şi în altă procedură decât cea instituită de legea specială. Este aşadar 
evidentă similitudinea problemei de drept în discuţie, singura deosebire constând în privinţa măsurii 
reparatorii solicitate. 
 Prin decizia mai sus evocată s-a stabilit că, în virtutea principiului „specialia generalibus 
derogant”, concursul dintre legea specială şi legea generală  se rezolvă în favoarea legii speciale, 
chiar dacă acest fapt nu este expres prevăzut în legea specială, şi că, în cazul în care sunt sesizate 
neconcordanţe între legea specială, respectiv Legea nr. 10/2001, şi Convenţia europeană a 
drepturilor omului, aceasta din urmă are prioritate. Prin urmare, câtă vreme pentru imobilele 
preluate abuziv de stat în perioada 06.03.1945 – 22.12.1989 s-a adoptat o lege specială, care 
prevede în ce condiţii persoana îndreptăţită beneficiază de măsuri reparatori prin echivalent 
constând în despăgubiri, nu se poate susţine, fără a încălca principiul „specialia generalibus 
derogant”, că dreptul comun s-ar aplica cu prioritate sau în concurs cu legea specială. 
 În ceea ce priveşte concordanţa între legea specială şi convenţia europeană, s-a constatat că 
jurisprudenţa C.E.D.O. lasă la latitudinea statelor semnatare ale Convenţiei adoptarea măsurilor 
legislative pe care le găsesc de cuviinţă pentru restituirea proprietăţilor preluate de stat sau 
acordarea de despăgubiri. Astfel, în cauza Păduraru împotriva României s-a reţinut că art. 1 din 
Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie nu poate fi interpretat ca restrângând libertatea statelor 
contractante de a alege condiţiile în care acceptă să restituie bunurile preluate înainte de ratificarea 
Convenţiei. 
 Dacă convenţia nu impune statelor obligaţia de a restitui bunurile confiscate, odată ce a fost 
adoptată o soluţie de către stat, ea trebuie implementată cu o claritate şi coerenţă rezonabile, pentru 
a se evita, pe cât posibil, insecuritatea juridică şi incertitudinea pentru subiecţii de drept la care se 
referă măsurile de aplicare a acestei soluţii. 
 Incertitudinea (fie legislativă, administrativă, fie provenind din practicile aplicate de 
autorităţi) este un factor important ce trebuia luat în considerare pentru a aprecia poziţia statului, 
care are datoria de a se dota cu un arsenal juridic adecvat şi suficient pentru a respecta asigurarea 
obligaţiilor pozitive ce îi revin. 
 Or, în această materie statul a decis că restituirea în natură şi acordarea măsurilor reparatorii 
au loc în condiţiile impuse de Legea nr. 10/2001, Legea nr. 247/2005 şi de Legea  nr. 165/2013. 
 Prin Legea nr. 165/2013 au fost aduse o serie de modificări de substanţă Legii nr. 10/2001 şi 
Legii nr.18/1991, în special în ceea ce priveşte natura măsurilor reparatorii ce se cuvin persoanei 
îndreptăţite şi procedura de stabilire şi acordare a acestora. 
 Astfel, potrivit art. 1 pct. 1 referitor la art. 1 alin.(2) din Legea 10/2001, măsurile reparatorii 
prin echivalent vor consta în compensare cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent de către 
entitatea învestită potrivit acestei legi cu soluţionarea notificării, cu acordul persoanei îndreptăţite 
sau despăgubiri acordare în condiţiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii şi plăţii 
despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv. Stabilirea cuantumului despăgubirilor, 
potrivit art. 16 şi 17 din Legea nr. 165/2013, se face de către evaluatorul sau societatea de evaluatori 
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desemnată de Comisia Naţională pentru Compensarea Imobilelor care, pe baza raportului 
evaluatorului va proceda la emiterea deciziilor de compensare a imobilelor. 
 Cu privire la acest aspect trebuie subliniat că parcurgerea unei proceduri administrative 
prealabile este compatibilă cu limitările acceptate de C.E.D.O. ale dreptului de acces la o instanţă, 
aspect reamintit în Hotărârea-pilot pronunţată în cauza Maria Atanasiu şi alţii contra României (par. 
115). 
 Prin urmare, exigenţele coerenţei şi certitudinii statuate de C.E.D.O. în jurisprudenţă, că în 
ceea ce priveşte adoptarea măsurilor respective pentru bunurile preluate în mod abuziv, impun 
autorităţilor statale, inclusiv celor judiciare, să respecte regulile adoptate prin legi speciale pentru 
restituirea în natură, sau aplicarea de măsuri reparatorii. 
 Astfel, raportat la considerentele Deciziei nr. 27 din 14.11.2011 dată în recurs în interesul 
legii, faţă de aplicarea cu prioritate a legii speciale în concurs cu dreptul comun, conform 
principiului „specialia generalibus derogant”, în condiţiile în care imobilul din litigiu face parte din 
categoria imobilelor ce cad sub incidenţa Legii nr. 10/2001, iar acţiunea pentru acordarea de 
despăgubiri băneşti a fost introdusă după intrarea în vigoare a acestei legi, reclamanţii nu au 
posibilitatea folosirii căii de drept comun pentru obţinerea de despăgubiri băneşti pentru imobilul ce 
intră sub incidenţa legii  noi. 
 Nefondate sunt şi criticile legate de ignorarea jurisprudenţei C.E.D.O în materie, raportat tot 
la Decizia nr. 27/2011 dată în recurs în interesul legii de Secţiile Unite ale Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie. 
 Astfel, în considerentele deciziei mai sus evocate au fost reţinute următoarele: 
 „De fapt cauza care a antrenat constatarea numeroaselor violări ale dreptului garantat de art. 
1 din Protocolul 1 adiţional la Convenţie, anterior Hotărârii-pilot pronunţată în cauza Maria 
Atanasiu şi alţii împotriva României rezidă din faptul că Statul Român nu a put la punct un 
mecanism apt să asigure despăgubirea persoanelor îndreptăţite într-un termen rezonabil, deoarece 
C.E.D.O nu a constatat că soluţiile legislative adoptate sunt inadecvate, ci doar faptul că Fondul 
Proprietatea instituit prin Legea nr. 247/2005 nu este funcţional. 
 Cu atât mai mult nu se poate vorbi de o încălcare sau ignorare a jurisprudenţei C.E.D.O. 
după pronunţarea Hotărâri-pilot în cauza Maria Atanasiu şi alţii împotriva României, din moment 
ce Statul Român a fost obligat ca în termen de 18 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii 
instanţei europene să ia măsurile care să garanteze prestaţia efectivă a dispoziţiilor enunţate de art. 6 
par. 1 şi respectiv art. 1 din Protocolul adiţional la Convenţie, în contextul tuturor cauzelor similare 
cu prezenta cauză, conform principiilor consacrate de Convenţie. 
 În Hotărârea-pilot sus-menţionată C.E.D.O. a statuat (în par. 233) că „statului pârât trebuie 
să i se lase o marjă largă de apreciere pentru a alege măsurile destinate să garanteze respectarea 
drepturilor patrimoniale sau să reglementeze raporturile de proprietate din ţară şi pentru punerea lor 
în aplicare” şi că „punerea în balanţă a dispoziţiilor cauzei şi a câştigurilor şi pierderilor diferitelor 
persoane afectate de procesul de transformare a economiei şi a sistemului juridic al statului 
constituie un exerciţiu de o dificultate deosebită presupunând intervenţia diverselor autorităţi 
interne”. 
 De altfel, chiar dacă, în situaţia existenţei unei decizii sau a unei dispoziţii administrative, 
ori a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care s-a stabilit dreptul de despăgubiri, 
când părţile se pot prevala de existenţa „unui bun” în sensul Convenţiei, garanţiile oferite de art. 1 
din Protocolul 1 adiţional la Convenţie, trebuie să fie funcţionale în cadrul procedurii de executare a 
„valorii patrimoniale” astfel stabilite. 
 Or, este de reţinut că mecanismul eficient de protecţie a drepturilor garantate de art. 6 din 
Convenţie şi de art. 1 din Primul protocol adiţional, la care se referă Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului în hotărârea-pilot sus-evocată, presupune tocmai stabilirea unui sistem eficient şi previzibil 
de executare într-un timp rezonabil a deciziilor şi dispoziţiilor administrative sau a hotărârilor 
judecătoreşti irevocabile. 

Referitor la incidenţa în speţă a dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru 
finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist, Curtea constată deplina aplicabilitate a acestor dispoziţii 
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legale în prezentul litigiu, în raport de dispoziţiile art. 4 din lege, conform cărora „Dispoziţiile 
prezentei se aplică cererilor formulate şi depuse, în termen legal, la entităţile investite de lege, 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare  a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii 
imobilelor preluate abuziv aflate pe rolul instanţelor, precum şi cauzelor aflate pe rolul Curţii 
Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Legii nr. 165/2013. 

Adoptarea Legii nr. 165/2013, care consacră principiul aplicării imediate a acestor 
dispoziţii legale notificărilor nesoluţionate în mod irevocabil în procedura administrativă şi/sau 
jurisdicţională, inclusiv cauzelor aflate pe rolul Curţii Europene a Drepturilor Omului este urmarea 
firească a jurisprudenţei acestei instanţe de contencios european care într-o serie de cauze ce vizau 
încălcarea dispoziţiilor din Protocolul 1 la CEDO (ex: cauza Viaşu, Faimblat şi cauza Katz contra 
României) a identificat o problemă structurală specifică în ce priveşte lipsa restituirii sau a 
despăgubirii pentru bunurile naţionalizate, această instanţă europeană reţinând în mod constant 
influenţa sistemului de restituire şi în special de întârzierea înregistrată în procedura de plată a 
despăgubirii.  

C.E.D.O. a subliniat că „atunci când este în joc o problemă de interes general, puterile 
publice sunt ţinute să reacţioneze în timp util, corect şi cu cea mai mare coerenţă” (Vasilescu contra 
României, 22 mai 1998, f.51), „atât atingerea respectării bunurilor cât şi lipsa reacţiei trebuie să 
genereze un just echilibru între cerinţele interesului general al comunităţii şi imperativele de 
protecţie a drepturilor fundamentale ale persoanei. În special, trebuie să existe un raport rezonabil 
de proporţionalitate între mijloacele folosite şi scopul vizat de orice măsură aplicată  de stat, 
inclusiv măsurile care privează o persoană de proprietatea sa. (cauza Atanasiu şi alţii împotriva 
României, Decizia din 12 oct. 2010, pag.67). 

Legea nr. 165/2013 constituie o transpunere în legislaţia naţională a măsurilor cu caracter 
general reparatoriu prefigurate în hotărârea – pilot din cauza Maria Atanasiu şi alţii contra 
României, legiuitorul român urmărind prin act normativ să implementeze în legislaţia naţională 
principiile CEDO în materia respectării dreptului de proprietate şi în acelaşi timp să menţină un 
echilibru între interesul general al comunităţii, respectiv între obiectivul legitim de „utilitate 
publică”, acela care urmărea măsuri de reformă economică ori de justiţie socială ce militează pentru 
o rambursare inferioară la valoarea de piaţă actuală (James şi alţii contra Regatului Unit, 8 iulie 
1986, f.120) şi interesele particulare ale persoanelor private de proprietate care sunt îndreptăţite să 
beneficieze de aceste măsuri reparatorii. 

Or, aşa cum a statuat în jurisprudenţa sus-menţionată C.E.D.O., în situaţia unor modificări 
fundamentale ale sistemului unei ţări, precum cele care le prezintă tranziţia de la un regim totalitar 
la unul democratic de guvernare şi structura politică, juridică şi economică a statului, adoptarea 
unor legi economice şi sociale pe scară largă în materie de restituire a proprietăţii, nu poate asigura 
o dreptate completă în faţa varietăţii de situaţii în care se află numeroasele persoane în cauză. 

S-a reţinut astfel că statul are dreptul de a expropria bunuri – inclusiv orice drepturi la 
despăgubire consfinţite de lege – şi de a reduce nivelul despăgubirilor prin mijloace legislative, 
amintindu-se că ceea ce prevede art. 1 din Protocolul nr. 1 este ca valoarea despăgubirilor acordate 
pentru o privare de proprietate operată de stat să fie „în mod rezonabil în raport” cu valoarea 
bunului şi că doar o lipsă totală de despăgubire este considerată incompatibilă cu art. 1 din 
Protocolul nr.1. 

De aceea, cum art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO nu garantează un drept la o 
compensaţie integrală în orice circumstanţe, o compensaţie parţială este justificată de obiective 
legitime de utilitate publică. 

Pe această linie de gândire, legiuitorul român prin Legea nr. 165/2013 a urmărit o refacere 
totală a legislaţiei în materia restituirii proprietăţilor confiscate de regimul comunist, care să 
conducă la reguli de procedură clare şi simplificate, care să facă sistemul de despăgubire mai 
previzibil în aplicarea sa, iar plafonarea despăgubirilor şi eşalonarea lor pe o perioadă mai lungă de 
timp reprezintă măsuri apte să asigure acest echilibru între interesul general al colectivităţii şi 
interesele foştilor proprietari. 

Din  perspectiva celor expuse, în condiţiile în care imobilul din litigiu face parte din 
categoria imobilelor ce cad sub incidenţa Legii nr. 10/2001, iar prezenta acţiune a fost introdusă 
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după adoptarea Legii nr. 10/2001, este de reţinut că procedura legii speciale de reparaţie este 
obligatoriu de urmat în ceea ce priveşte obţinerea măsurilor reparatorii, motiv pentru care 
reclamanţii nu îşi pot valorifica pretenţiile referitor la imobilul în litigiu, pe calea dreptului comun. 

Ca atare, acţiunea în despăgubiri băneşti promovată pe calea dreptului comun, după 
intrarea în vigoare a Legii 10/2001, nu poate fi primită, potrivit statuărilor obligatorii din Decizia 
nr. 27/2011 dată în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

În acest sens, art. 21 din Legea nr. 165/2013 prevede că în vederea acordării de măsuri 
compensatoriile pentru imobilele care  nu pot fi restituite în natură, entităţile învestite de lege 
transmit Secretariatului Comisiei Naţionale deciziile care conţin propunerea de acordare de măsuri 
compensatorii prin puncte, acordarea măsurilor compensatorii urmând să aibă loc numai în situaţia 
în care nu există posibilitatea restituirii în natură a unui teren ce a fost identificat liber la nivel local, 
după întocmirea situaţiilor centralizatoare prevăzute de art. 6 alin.(5) coroborat cu art. 8 alin.(1) şi 
alin.(2) lit.d) din Legea 165/2013.  

De subliniat că prin legea nr. 165/2013 s-au adus modificări de substanţă şi Legii nr. 
18/1991, inclusiv sub aspectul reparării prejudiciilor suferite de foştii proprietari prin preluarea 
terenurilor în mod abuziv şi ale căror drepturi au fost recunoscute prin hotărâri irevocabile, dar care 
nu au fost puşi în posesie asupra  terenurilor atribuite în compensare – cum este şi cazul 
reclamanţilor, legiuitorul prevăzând termene şi proceduri speciale care nu s-au realizat până în 
prezent – aceste proceduri fiind aplicabile şi în cazul reclamanţilor, care au confirmat faptul că 
dreptul lor asupra terenului de 300 mp a fost recunoscut sub imperiul Legii 18/1991 (pag. 8 din 
motivele de recurs). 

Din perspectiva celor expuse, în condiţiile în care imobilul din litigiu, ce a făcut obiectul 
dosarului nr. 6913/1997 al Judecătoriei Constanţa, soluţionat prin sentinţa civilă nr. 
1064/04.02.1998, face parte din categoria imobilelor preluate de stat în perioada regimului comunist 
(06.03.1945 – 22.12.1989), imobile ce intrau sub incidenţa Legii 10/2001 şi a Legii nr. 18/1991, iar 
acţiunea de faţă a fost introdusă după adoptarea Legii 10/2001, este de reţinut că acţiunea îndreptată 
împotriva statului pentru obţinerea de despăgubiri băneşti pe calea dreptului comun – art. 480 Cod 
civil coroborat cu art. 1073 cod civil – nu poate fi reţinută ca fondată, în raport de statuările 
obligatorii din Decizia nr. 27/2011 dată în recurs în interesul legii de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie. În acelaşi sens s-a pronunţat de altfel instanţa supremă şi într-o speţă similară, în care 
debitorul obligaţiei de predare a unui teren similar cu cel preluat abuziv de la fostul proprietar şi 
imposibil de restituit, era tot Oraşul Eforie (ex.: dosar nr. 2029/1/2013 al Î.C.C.J. – d.c. nr. 
5553/02.12.2013). 

În ceea ce priveşte criticile recurenţilor reclamanţi fondate pe dispoziţiile art. 304 pct. 7 
Cod procedură civilă, curtea constată că sunt nefondate, hotărârea pronunţată de Tribunalul 
Constanţa răspunzând exigenţelor  art. 261 Cod procedură civilă şi art. 6 din CEDO, hotărârea 
cuprinzând motivele pe care se sprijină. 

Conform jurisprudenţei C.E.D.O., noţiunea de proces echitabil presupune ca o instanţă 
internă care nu a  motivat decât pe scurt hotărârea, să fie examinat totuşi, în mod real, problemele 
esenţiale care i-au fost supuse şi nu doar să reia pur şi simplu concluziile  unei instanţe inferioare 
(hot. în cauza Helle contra Finlandei din 19.12.1997 şi hot. în cauza Albina contra României, din 
28.04.2005). 

Fără a se cere un răspuns detaliat fiecărui argument al reclamantului, această obligaţie 
presupune, totuşi, ca partea vătămată să poată aştepta un răspuns specific şi explicit la mijloacele 
decisive pentru soluţionarea procedurii în cauză. 

În prezenta cauză, Curtea constată că hotărârea Tribunalului Constanţa răspunde acestor 
exigenţe, instanţa de apel argumentând în mod judicios că reclamanţii, în calitate de creditori ai unei 
obligaţii de predare a unui teren în intravilanul oraşului Eforie, sunt îndreptăţiţi, conform art. 1073 
cod procedură civilă, în condiţiile în care executarea în natură a acestei obligaţii nu este posibilă, 
datorită faptului că nu s-a identificat până în prezent la nivelul oraşului Eforie un teren liber din 
punct de vedere juridic pentru a fi acordat reclamanţilor în compensare, să obţină o dezdăunare. 
Dar, această dezdăunare nu presupune automat o transformare a obligaţiei de a da într-o obligaţie de 
a face (predarea unei sume de bani, ci în contextul în care statul român a adoptat o legislaţie 
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specială – Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură 
sau prin echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România 
- , legislaţie care se aplică tuturor foştilor proprietari ale căror drepturi nu s-au realizat efectiv sub 
imperiul Legii nr. 18/1991 şi al Legii nr. 10/2001, respectiv nu au primit măsuri reparatorii în natură 
sau prin echivalent (categorie din care fac parte şi reclamanţii), repararea acestor prejudicii se va 
face de către stat numai în limitele şi cu respectarea termenelor şi a procedurii legii speciale. 

Instanţa de apel a reţinut corect că dispozitivul sentinţei civile nr. 1064/04.02.1998 
pronunţată de Judecătoria Constanţa nu cuprinde o obligaţie alternativă, respectiv dreptul 
reclamanţilor de a primi o sumă de bani reprezentând contravaloarea de piaţă a terenului de 300 mp 
preluat de stat în perioada regimului comunist în cazul în care într-o anumită perioadă de timp nu se 
identifică o suprafaţă de teren liber în intravilanul oraşului Eforie pentru a fi acordat în compensare. 

Numai în această situaţie nu s-ar fi impus parcurgerea procedurii Legii nr. 165/2013 
pentru dezdăunarea reclamanţilor, art. 41 din Legea 165/2013 prevăzând că „plata sumelor de bani 
stabilite prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile la data intrării în vigoare a 
prezentei legi se face în termen de 5 ani, în tranşe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014”. 

Cum în speţă reclamanţii nu erau la momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 
beneficiarii unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile care să stabilească obligaţia Statului 
Român de a plăti o sumă de bani, reprezentând contravaloarea terenului de 300 mp preluat abuziv în 
perioada regimului comunist, aceştia nu pot solicita obligarea directă la plata unei sume de bani a 
Statului Român, fără parcurgerea procedurilor prevăzute de Legea nr. 165/2013. 

Pentru considerentele expuse, constatând că hotărârea instanţei de apel nu cuprinde motive 
contradictorii sau străine de natura pricinii, cum greşit susţin recurenţii reclamanţi, şi a fost 
pronunţată cu aplicarea corectă a dispoziţiilor art. 1073  Cod civil coroborat cu art. 480 Cod civil 
(1864), dar şi cu respectarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de 
restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului 
comunist, Curtea va respinge recursul reclamanţilor ca nefondat.  

În baza art. 274 C.pr.civ. obligă recurenţii către intimatul Oraşul Eforie prin Primar la 
plata sumei de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Decizia civilă nr. 319/C/29.10.2014 
Rezumat:Judecător Răzvan Anghel 

 

5. Cerere pentru restituirea unui imobil formulată după expirarea 
termenului de decădere prevăzut de lege. Pierderea dreptului la măsuri 
reparatorii conform Legii nr. 10/2001. Compatibilitatea cu Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 
  

Prin intrarea în vigoare a Legii nr.247/2005 şi a Legii nr.165/2013 nu a intervenit o prelungire a 
termenului de formulare a notificării. Ca urmare a nerespectării termenului de decădere pentru formularea 
notificării prin care se solicită restituirea imobilului, reclamanta a pierdut dreptul de a beneficia de măsuri 
reparatorii stabilite conform Legii 10/2001. Această sancţiune este în acord cu Constituţia României şi 
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale întrucât este vorba de un 
drept supus reglementării prin lege, putând fi exercitat numai urmând procedura şi respectând termenele 
reglementate de respectiva lege. 

 
Legea nr. 10/2001 
Legea nr.247/2005 
 Legea nr.165/2013 

Art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO 
Deciziile Curții Constituționale nr.136/21.10.1998  și nr.184/27.04.2004 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 4994/11814.05.2013, 

reclamanta [...] a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Medgidia, Primarul Municipiului 
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Medgidia şi Primăria Medgidia ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea 
Dispoziţiei nr.380/15.04.2013 de respingere a notificării nr.34/2013 şi obligarea pârâţilor la 
restituirea în natură sau acordarea de despăgubiri pentru imobilul  teren în suprafaţă de 5516 mp ce 
a aparţinut autorului său  [...]. 

În motivare, se arată că reclamanta, în calitate de moştenitoare a defunctului [...] a  formulat 
notificarea înregistrată sub nr. 34/28.03.2013 la Primăria Medgidia, prin care a solicitat restituirea, 
în natură sau despăgubiri băneşti pentru imobilul situat în mun. Medgidia, lot 63/1884. 

Se susţine că anterior, în 2005 reclamanta a mai formulat notificare pentru prezentul 
teren în baza Legii nr.247/2005 respectiv notificarea înregistrată  sub nr.22143/24.11.2005 care se 
află în arhiva pârâţilor iar notificarea nr-34/2013 a fost depusă în baza noii legi privind retrocedările 
care urmează să fie adoptată în anul 2013. că pârâţii fără să aştepte  noua lege care urmează să fie 
adoptată au procedat la respingerea notificării. 

În drept s-au invocat dispoziţiile art.44 din Constituţie, art. 6 din CEDO, art.17 din 
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

În dovedirea acţiunii, reclamanta a depus înscrisuri. 
Pârâţii au formulat întâmpinare şi ai depus documentaţia ce a însoţit notificarea 

formulată de reclamantă, la solicitarea instanţei. 
Prin întâmpinare au invocat excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă a Pârâtei 

Primăria Medgidia motivat de faptul că aceasta nu are personalitate juridică fiind numai o structură 
administrativă, fără capacitate procesuală de folosinţă a drepturilor civile pentru a fi parte în 
judecată. 

S-a invocat de asemenea, excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Municipiul 
Medgidia cu motivarea că emitentul dispoziţiei atacate este primarul municipiului. 

S-a mai invocat excepţia inadmisibilităţii formulării acţiunii motivat de împrejurarea că 
reclamanta a formulat notificare în temeiul Legii nr.10/2001 în luna martie a anului 2013 fără a 
respecta dispoziţiile impuse de legiuitor la art.22 din Legea nr.10/2001 care au stabilit un termen de 
decădere a depunerii notificării, prelungit până 14.02. 2002. 

Pe fond au solicitat respingerea acţiunii motivând că sancţiunea decăderii pentru 
neexercitarea dreptului la măsuri reparatorii în termenul legal atrage  pierderea dreptului de a 
solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent, deci pierderea dreptului subiectiv. 

Prin Sentinţa civilă nr.3610/26.09.2013 Tribunalul Constanţa a admis excepţia lipsei 
capacităţii procesuale de folosinţă a pârâtei Primăria Municipiului Medgidia şi a respins acţiunea 
formulată în contradictoriu cu această parte ca fiind formulată împotriva unei persoane fără calitate  
procesuală de folosinţă. 

S-a respins excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Municipiul Medgidia, ca nefondată 
iar pe fond s-a respins ca nefondată acţiunea în contradictoriu cu pârâţii Municipiul Medgidia şi 
Primarul Municipiului Medgidia. 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut în esenţă următoarele:  
Cu privire la excepţiile invocate: 
Excepţia lipsei capacităţii de folosinţă a Primăriei Municipiului Medgidia a fost găsită 

întemeiată în raport cu dispoziţiileart. 21(1) din Legea 215/2001, coroborat cu art. 62(1) din acelaşi 
act normativ. 

Conform acestor dispoziţii legale s-a susţinut că primăria nu are personalitate juridica, 
fiind numai o structura administrativa, deci nu are capacitate de folosinta a drepturilor civile pentru 
a fi parte în proces, deoarece numai localitatea este persoană juridică de drept public, cu capacitate 
juridică deplină şi patrimoniu propriu şi poate să stea în process pentru apărarea patrimoniului său. 

Referitor la calitatea procesuală pasivă a Municipiul Medgidia Tribunalul Constanţa a 
reţinut că această excepţie este nefondată în raport cu disp. art. 21 al (1) din Legea nr.10/2001. 

Cum în speţă, imobilul a cărui restituire se solicită este deţinut de Municipiului 
Medgidia, care potrivit Legii 10/2001 are calitate de unitate deţinătoare, desemnată de legiuitor, cu 
atribuţii în soluţionarea notificărilor formulate în temeiul Legii 10/2001, s-a respins excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive a acestei părţi. 
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Pe fondul cauzei a reţinut prima instanţă că acţiunea reclamantei este nefondată, notificarea 
formulată de reclamantă cu privire la restituirea imobilului - teren în suprafaţă de 5516 mp – situat 
în intravilanul Municipiului Medgidia – fiind tardiv formulată, cu încălcarea art. 22 al (1) din Legea 
nr.10/2001. 

Tribunalul Constanţa a reţinut că termenul de 12 luni reglementat de art. 22 al (1) din Legea 
nr.10/2001 este un termen de decădere, ce s-a împlinit la data de 14 februarie 2002, iar 
nerespectarea acestui termen determină  „pierderea dreptului de a solicita în justiţie măsuri 
reparatorii în natură sau echivalent”,  

Cum în speţă reclamanta a formulat o notificare cu privire la terenul în suprafaţă de 5516 mp 
cu mult după împlinirea termenului legal de 1 an, s-a concluzionat că în mod judicios unitatea 
notificată – Mun. Medgidia a respins ca tardivă notificarea reclamantei, prin Dispoziţia Primarului 
Mun.Medgidia nr.380/15.04.2013. 

S-a mai reţinut că nici prin Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului 
de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului 
comunist în România, adoptată la 16.05.2013 nu au fost repuşi în termen cei care nu au formulat 
notificarea în termenul prevăzut de dispoziţiile art.22 din Legea nr.10/2001. 

Împotriva acestei sentinţe în termen legal a declarat recurs [...] care a criticat-o pentru 
nelegalitate conform art. 304 Cod procedură civilă coroborat cu art. 3041 Cod procedură civilă sub 
următoarele aspecte: 

Apreciază recurenta că soluţia primei instanţe este nelegală, întrucât aceasta s-a raportat 
exclusiv la notificarea  formulată de reclamantă şi înregistrată sub nr.34/2013 la BEJ [...], fără a fi 
valorificată notificarea nr.22143/29.11.2005 înregistrată la Primăria Mun.Medgidia, în temeiul legii 
247/2005 care a completat Legea nr.10/2001. 

Se susţine că notificarea nr.34/2013 reprezintă o completare la notificarea nr. 
22143/29.11.2005, prin care reclamanta a solicitat după adoptarea Legii 247/2005, restituirea în 
natură sau prin echivalent a terenului în suprafaţă de 5516 mp situat în intravilanul Municipiului 
Medgidia, şi care până la data emiterii Dispoziţiei nr.380/15.04.2013 a Primarului Mun.Medgidia 
nu fusese soluţionată. 

Este nelegal, arată recurenta, ca pârâţii notificaţi de două ori pentru acelaşi imobil şi având 
toate datele necesare soluţionării notificărilor, să le respingă ca fiind tardiv formulate. 

În condiţiile în care dreptul de proprietate este un drept fundamental garantat prin 
Constituţia României, iar acţiunile pentru protejarea acestuia sunt imprescriptibile, proprietarul 
bunului putând recurge la orice mod procedural sau substanţial pentru redobândirea, conservarea şi 
apărarea dreptului de proprietate, nu se poate respinge notificarea reclamantei ca tardiv formulată, 
instanţei de judecată incumbându-i obligaţia de a analiza fondul dreptului dedus judecăţii şi de a 
dispune retrocedarea imobilului fostului proprietar. 

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art.466 – 482 Cod procedură civilă, art.44 şi 148 din 
Constituţia României, art.6 din CEDO şi art.17 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. 

Prin întâmpinare Mun.Medgidia a solicitat respingerea recursului reclamantei ca nefondat, 
apreciind că instanţa de fond a pronunţat o soluţie legală în raport cu dispoziţiile art.22 din Legea 
nr. 10/2001, care a reglementat un termen de 1 an, de decădere din dreptul de a beneficia de 
măsurile reparatorii prevăzute de legea specială. Cum reclamanta a formulat cele două notificări în 
anul 2005 şi respectiv 2013, cu mult peste termenul limită de 1 an care s-a împlinit la 14.02.2012, în 
mod judicios s-a respins acţiunea reclamantei ca nefondată. 

Criticile recurentei reclamante referitoare la greşita aplicare în speţă a dispoziţiilor art.22 
al.(5) din legea 10/2001 se reţin a fi vădit nefondate pentru următoarele considerente: 

Concepţia legiuitorului român în adoptarea Legii nr.10/2001 a fost aceea de a institui o 
procedură prealabilă prin care persoana îndreptăţită să se adreseze direct unităţii deţinătoare, 
urmând ca decizia sau dispoziţia emisă de aceasta să fie supusă controlului judecătoresc; faza 
judiciară a acestor proceduri începe în situaţia în care persoana îndreptăţită este nemulţumită de 
actul prin care se finalizează faza administrativă. 

Declanşarea fazei administrative este marcată de formularea unei notificări adresată unităţii 
deţinătoare în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr.10/2001, publicată în Monitorul 
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Oficial al României, Partea I nr.279/4.04.20.. conform art.21 al.(1) (devenit art.22 al.(1) după 
republicarea Legii 10/2001. 

Termenul de 6 luni a fost prelungit succesiv prin OUG nr.109/2001 şi OUG nr.145/2001 cu 
câte 3 luni, astfel încât data finală pentru depunerea notificărilor a fost 14 februarie 2002. 

Conform dispoziţiilor art. 21 alin.(5) din Legea nr.10/2001, ”Nerespectarea termenului de 6 
luni (1 an după prelungire) prevăzut pentru trimiterea notificării, atrage pierderea dreptului de a 
solicita în justiţie măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent”. 

Termenul de 6 luni, prelungit la 1 an, constituie un termen de decădere. 
Recunoaşterea sine die a posibilităţii persoanei îndreptăţite de a declanşa procedura de 

recuperare a imobilelor preluate abuziv de către stat ar fi fost de natură să genereze un climat de 
insecuritate juridică în domeniul proprietăţii imobiliare, admisibil pe termen scurt în considerarea 
finalităţii reparatorii urmărite, dar intolerabil într-un stat de drept, o perioadă îndelungată sau 
nelimitată. 

Curtea Constituţională investită cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a acestor 
dispoziţii legale a reţinut că instituirea unui termen de decădere, nu este de natură a împiedica 
liberul acces la justiţie, acesta presupunând accesul la mijloacele procedurale prin care se 
înfăptuieşte actul de justiţie (Decizia nr. 21/27.01.2004 a Curţii Constituţionale a României, Decizia 
Curţii Constituţionale nr.755/31 oct. 2000). 

S-a considerat că legiuitorul are competenţă exclusivă de a stabili regulile de desfăşurare a 
procesului în faţa instanţelor judecătoreşti, soluţie ce rezultă din dispoziţiile constituţionale ale 
art.26 alin.(2) potrivit cărora „Competenţa şi procedura de judecată sunt stabilite de lege”. 

Exercitarea unui drept de către titularul său, nu poate avea loc decât într-un anumit cadru 
prestabilit de legiuitor cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea unor termene după a 
căror expirare, valorificarea respectivului drept nu mai este posibilă. 

Curtea reţine că termenul în interiorul căruia trebuia formulată notificarea, stabilit iniţial la 6 
luni şi prelungit de 2 ori cu câte 3 luni, s-a împlinit la data de 14 februarie 2002, iar reclamanta [...] 
nu a adresat nicio notificare unităţi deţinătoare – Mun.Medgidia în interiorul acestui termen de 
decădere. 

Cele două notificări invocate de reclamantă şi anume notificarea nr.22143/2005 formulată 
după adoptarea Legii 247/2005 şi notificarea nr.34/2013 prin care reclamanta şi-a completat şi 
precizat pretenţiile menţionate în prima notificare cu privire la terenul în suprafaţă de 5515 mp 
situat în intravilanul Mun.Medgidia, au fost formulate peste termenul de 1 an reglementat de art. 21 
al.(1) (devenit art.22 al.(5) după republicarea Legii 10/2001. 

Prima instanţă a reţinut în mod judicios că, după intrarea în vigoare a Legii nr.247/2005 nu a 
intervenit o nouă prelungire a termenului de formulare a notificării, în art.22 din Legea 10/2001 
republicată, se reia conţinutul art.21 alin.(1) din Legea 10/2001, cu precizarea că termenul de 6 luni 
a fost prelungit prin actele normative mai sus invocate, cu câte 3 luni. 

De altfel, acolo unde legiuitorul a dorit să prelungească termenul de depunere a cererilor de 
restituire, a prevăzut în mod expres acest lucru, în acest sens fiind prevederile art.33 alin.(1) din 
Legea 247/2005 de modificare şi completare a Legii nr.1/2000 prin care s-a stabilit un termen 
pentru depunerea cererilor de reconstituire a dreptului de proprietate, termen ce a fost prelungit 
expres prin OUG nr.127/2005 până la 30.11.2005. 

Este real faptul că prevederile Legii nr.10/2001 au un caracter de complinire în raport cu alte 
acte normative de reparaţiune adoptate anterior anului 2001, inclusiv în raport cu Legea nr.18/1991 
şi Legea  nr.1/2000 şi în cazul în care acestea din urmă conţin alte măsuri, prevederile legii se aplică 
cu prioritate în raport cu respectivele măsuri, conform art.1 lit.(f) din HG nr.250/2007. 

Altfel spus, în măsura în care prejudiciile cauzate foştilor proprietari prin măsurile abuzive 
de preluare a proprietăţilor în perioada 1945 – 1989 nu au fost reparate în baza acestor legi, 
persoana îndreptăţită va putea să solicite repararea în natură sau prin echivalent a prejudiciului 
suferit, conform legii nr.10/2001, dar numai urmând procedura şi respectând termenele 
reglementate de această lege. 

Or, în speţă, aşa cum a reţinut judicios Tribunalul Constanţa, reclamanta [...] a notificat 
pentru prima oară unitatea adminsitrativ  teritorială – Mun.Medgidia – solicitând restituirea în 
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natură a terenului în suprafaţă de 5516 mp situat în Medgidia, la data de 29.11.2005, cu depăşirea 
termenului legal de 1 an, termen de decădere care s-a împlinit la 14.02.2002. 

Urmare a nerespectării acestui termen de decădere reclamanta a pierdut dreptul de a 
beneficia de măsuri reparatorii stabilite conform Legii 10/2001, soluţie regăsită constant şi în 
jurisprudenţa instanţei supreme (Ex: D.C. nr.219/17 ianuarie 2008, Î.C.C.J., Secţia civilă şi de 
proprietate intelectuală. 

Această situaţie nu s-a modificat nici după adoptarea Legii nr.165/2013 privind măsurile 
pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod 
abuziv în perioada regimului comunist în România publicată în Monitorul Oficial al României 
nr.278/17.05.2013, lege care potrivit dispoziţiilor art.4 este de imediată aplicare. 

În acest sens, art.(4) din Legea 165/2013 prevede în mod expres că aceste dispoziţii legale 
„se aplică cererilor formulate şi depuse în termen legal, la entităţile investite de lege, 
nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, precum şi cauzelor aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti”. 

Din economia acestor dispoziţii legale rezultă cu claritate faptul că legiuitorul nu a 
reglementat un nou termen pentru depunerea notificărilor conform Legii 10/2001, ci a subliniat 
faptul că scopul acestui act normativ a fost acela de accelerare şi respectiv de finalizare a procesului 
de restituire a imobilelor preluate de stat abuziv şi pentru care persoanele îndreptăţite au urmat 
procedurile de restituire, în termenele reglementate de legile speciale vizate, cum ar fi Legea 
18/1991 sau Legea 10/2001. 

În acest sens art.3 pct.2 din Legea 165/2013 defineşte „persoana care se consideră 
îndreptăţită” să beneficieze de măsurile reparatorii prevăzute de acest act normativ ca fiind 
„persoana care a formulat şi a depus în termenul legal la entităţile investite de lege, cereri din 
categoria celor prevăzute la pct.1, care nu au fost soluţionate până la data intrării în vigoare a 
prezentei legi”. 

În vederea urgentării soluţionării cererilor de retrocedare prin Legea 165/2013, astfel cum a 
fost modificată prin Legea nr.368/18 decembrie 2013, prin art. 32 s-a prevăzut instituirea unui 
termen de decădere în procedura administrativă, de 120 zile, în care persoanele care se consideră 
îndreptăţite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entităţile investite de lege. Acest termen 
curge de la data la care persoanei i se comunică în scris documentele necesare soluţionării cererii 
depuse în termenul legal. 

Prin urmare, nici după adoptarea Legii nr.165/2013 nu s-a prevăzut un nou termen de 
depunere a notificărilor la entităţile investite de lege cu soluţionarea acestora, respectiv nu s-a 
prelungit termenul reglementat de art.22 al.(5) din Legea 10/2001, ci s-a statuat că în cazul 
notificărilor depuse în termen legal, notificări ce nu au fost însoţite de toate înscrisurile doveditoare 
ale dreptului de proprietate asupra imobilelor notificate, notificatorii beneficiază de un termen de 
120 de zile pentru completarea documentaţiei solicitate de entitatea investită. 

Cum în speţă,  reclamanta [...] nu a formulat o notificare în termenul legal de 1 an 
reglementat de art. 22 al.(5) din Legea 10/2001, în mod judicios Tribunalul Constanţa a respins 
acţiunea acesteia prin care contestă Dispoziţia nr.380/15.04.2013 emisă de Primarul Mun.Medgidia, 
notificarea reclamantei fiind tardiv formulată. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurentei reclamante în sensul că dreptul de proprietate este 
un drept fundamental protejat prin Constituţia României şi prin Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului – Art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO se impun a fi făcute anumite precizări. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat că simpla pretenţie vizând restituirea unui 
imobil preluat de stat nu prezumă şi nici nu echivalează cu existenţa unui bun „actual” ori a unei 
„speranţe legitime”, Convenţia vizând protejarea drepturilor „concrete şi efective” (cauza Păduraru 
contra României, hot din 2005; cauzele Constandache, Lungoci  sau Palmaru contra României). 

Noţiunea de „bun” în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la CEDO nu are accepţiunea înţeleasă 
de recurenta reclamantă, anume obiectul material al raportului litigios – în speţă terenul în suprafaţă 
de 5516 mp situat în intravilanul Mun.Medgidia – ci se circumscrie sferei drepturilor recunoscute 
reclamantei, anterior intrării în vigoare a Legii 10/2001, printr-o hotărâre judecătorească de anulare 
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a titlului statului ori de confirmare a modalităţii de preluare abuzivă a imobilului, recunoaşterea 
dreptului la plata unor despăgubiri neexecutate etc. 

În acest sens, CEDO a reţinut în cauza pilot Maria Atanasiu ş.a. contra României, Hot. din 
12 octombrie 2010, că „existenţa unui bun actual în patrimoniul unei persoane fiinţează manifest 
fără nicio îndoială, dacă printr-o hotărâre definitivă şi executorie, jurisdicţiile au recunoscut 
acesteia calitatea de proprietar şi dacă, în dispozitivul hotărârii au decis în mod expres restituirea 
bunului” (paragraful 140). În consecinţă, CEDO apreciază că „transformarea într-o valoare 
patrimonială” în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţie a interesului patrimonial ce rezultă din 
simpla constatare a ilegalităţii naţionalizării, „se subordonează îndeplinirii de către partea 
interesată, a cerinţelor legale din cadrul procedurilor prevăzute de legile de reparaţie şi epuizării 
căilor de recurs prevăzute de aceste legi” (paragraful 142). 

În acelaşi sens şi instanţa noastră constituţională a reţinut în mod constant, de exemplu prin 
Decizia nr.136/21 oct.1998 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.448 din 
24.11.1998 şi Decizia nr.184/27.04.2004 următoarele: „Chiar dacă naţionalizarea sau alte moduri 
prin care, sub imperiul unor legi anterioare, a luat naştere dreptul de proprietate al statului nu sunt 
corespunzătoare prevederilor Constituţiei, dreptul subiectiv de proprietate al statului, constituit 
potrivit reglementărilor legale anterioare actualei legi fundamentale, nu este stins ca efect al 
intrării în vigoare a acesteia, independent de modificările aduse regimului juridic al proprietăţii. 

Aşa fiind, [….] dreptul fostului proprietar de a i se restitui imobilul se naşte în viitor, prin 
aplicarea prevederilor legale care reconstituie acest drept. Prevederile privind garantarea şi 
ocrotirea proprietăţii, potrivit art. 41 din Constituţie, se aplică numai după reconstituirea sau 
constituirea dreptului de proprietate.” 

Prin urmare, în condiţiile în care anterior adoptării Legii nr.10/2001 sau a Legii nr. 247/2005 
reclamanta nu era “titulara unui bun” în sensul art.1 Protocolul nr.1 la CEDO cu privire la terenul în 
suprafaţă de 5516 mp situate în intravilanul Mun.Medgidia, şi nici nu a înţeles să urmeze în termen 
legal procedura reglementată de Legea nr.10/2001 pentru restituirea imobilelor preluate abuziv de 
către stat în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 nu poate solicita protecţia dreptului de 
proprietate asupra acestui imobil în raport cu dispoziţiile legii fundamentale şi nici ale ale art.1 din 
Protocolul nr.1 la CEDO în prezenta procedură declanşată conform Legii 10/2001. 

În ceea ce priveşte susţinerile apelantei conform cărora în prezent este discriminată în raport 
cu foştii proprietari care au formulat notificări în temeiul Legii nr.10/2001 în termen legal şi care nu 
au fost soluţionate până în prezent, aceştia din urmă fiind îndreptăţiţi să obţină măsuri reparatorii 
conform legii speciale de reparaţie, Curtea constată că nu pot fi reţinute ca şi fondate. 

În jurisprudenţa sa referitoare la modalitatea de interpretare a dispoziţiilor art. 16 al.(1) din 
Constituţia României, care instituie principiul egalităţii cetăţenilor în faţa legii, Curtea 
Constituţională a stabilit, în acord cu jurisprudenţa CEDO, că acest principiu constituţional nu are 
semnificaţia uniformităţii, existând posibilitatea instituirii unor unor reglementări juridice diferite 
pentru situaţii care sunt diferite, în cazul în care acestea se justifică în mod raţional şi obiectiv. (Ex: 
Dec.nr.437/2003 a Curţii Constituţionale. 

Curtea a mai statuat că încălcarea principiului egalităţii şi nediscriminării există atunci “când 
se aplică un tratament diferenţiat unor cazuri egale, fără să existe o motivare obiectivă sau 
rezonabilă sau dacă există o disproporţie între scopul urmărit prin tratamentul inegal a mijloacelor 
folosite. 

Or, în speţă, reclamanta, care nu a formulat o notificare în termenul legal prevăzut de art.22 
din Legea 10/2001 nu se află într-o situaţie identică cu foştii proprietari ai imobilelor preluate în 
perioada de referinţă a Legii 10/2001 şi care, urmând procedura reglementată de legea specială, atât 
sub aspectul respectării termenelor de formulare a notificărilor cât şi sub aspectul condiţiilor de 
fond referitoare la dovada dreptului de proprietate şi caracterul abuziv al preluării imobilelor de 
către stat, sunt îndreptăţiţi să beneficieze de măsurile reparatorii reglementate de această lege. 

Pentru considerentele expuse, în baza art.312 Cod procedură civilă se va respinge apelul 
reclamantei ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 11/C/19.02.2014 
Rezumat:Judecător Răzvan Anghel 
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C. DREPT DE AUTOR 

 
6. Măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală. 

Cerere de obligare a pârâtei la încetarea execuţiei muzicale. Condiţii de 
admisibilitate. Comunicare publică directă. Contract de execuţie muzicală. 

 
Datorită faptului că cererea se soluţionează potrivit dispoziţiilor privitoare la ordonanţă 

preşedinţială astfel cum prevede art. 978 al.(4), „condiţiile speciale referitoare la măsurile provizorii în 
materia drepturilor de proprietate intelectuale sunt, în principiu, cele de admisibilitate a ordonanţei 
preşedinţiale din art.996 adaptate la caracterul specific al cererii şi care trebuie întrunite în mod 
cumulativ” 

Întrucât prin acţiunea dedusă judecăţii reclamanţii au urmărit să împiedice utilizarea operei 
muzicale – (ai cărei autori sunt) de către pârâtă, în mod judicios prima instanţă a procedat la o verificare a 
calităţii acestora de titulari ai drepturilor patrimoniale de autor, respectiv dacă aveau la data promovării 
cererii dreptul de dispoziţie asupra utilizării operei – acesta fiind în concret dreptul patrimonial ce se 
urmăreşte a fi ocrotit. 

Din analiza contractelor de cesiune şi editare încheiate de reclamanţi cu S.C. [...] S.R.L. rezultă 
cesiunea exclusivă a tuturor drepturilor patrimoniale de autor prevăzute de art. 13 din Legea nr. 8/1996, 
respectiv dreptul de reproducere, distribuire, import în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor 
realizate, închirierea, împrumutul, comunicarea publică direct sau indirect a operelor, prin orice mijloace, 
inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice 
moment  ales individual, de către public, radiodifuzare, retransmitere prin cablu, realizare de opere 
derivate. 
 

Art. 977 - 978 Cod procedură civilă 
Art. 996 Cod procedură civilă 

Art. 13, art. 15, art. 58 şi art. 39-43 din Legea nr. 8/1996 
 
Din examinarea lucrărilor dosarului constată următoarele: reclamanţii [...] şi [...] au chemat 

în judecată pe pârâta [...], solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună 
obligarea pârâtei la încetarea execuţiei muzicale a compoziţiilor muzicale cu text …, în activităţi de 
tip concertistic, precum şi orice altă utilizare a acestor compoziţii muzicale, fără acordul 
reclamanţilor, până la soluţionarea acţiunii pe fondul cauzei, care urmează a fi introdusă în cel mult 
30 de zile de la pronunţarea prezentei hotărâri. 
 În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că sunt autorii operelor de creaţie intelectuală-
compoziţiile muzicale cu text, anterior menţionate, precum şi titularii drepturilor de execuţie 
muzicală a acestor compoziţii, calitate în care beneficiază de protecţia Legii 8/1996 privind 
drepturile de autor şi drepturile conexe. În acest sens, legea recunoaşte autorilor dreptul moral de a 
pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei, dreptul de a consimţi la utilizarea operei de către 
alţii, precum şi dreptul de a ceda dreptul de execuţie muzicală, în schimbul unei remuneraţii, în baza 
unui contract de execuţie muzicală.  
 Au mai susţinut reclamanţii că nu au încheiat cu pârâta un contract prin care să îi fi cedat 
dreptul de utilizare a compoziţiilor muzicale enumerate, iar până la data de 01.07.2013 au autorizat 
tacit fiecare execuţie muzicală a pârâtei pentru respectivele compoziţii muzicale. Începând cu data 
de 01.07.2013, reclamanţii nu au mai autorizat nici o execuţie muzicală a pârâtei pentru aceste 
compoziţii muzicale, iar prin notificarea nr. 106/23.08.2013 comunicată prin BEJ [...] şi Asociaţii 
au interzis în mod expres pârâtei utilizarea în orice modalitate a compoziţiilor muzicale ale căror 
autori sunt. 
 Cu toate acestea, au învederat reclamanţii, pârâta a executat muzical compoziţiile indicate în 
cadrul spectacolului de Revelion de la Sibiu, fără a menţiona numele reclamanţilor ca autori ai 
compoziţiilor executate public, încălcând drepturile patrimoniale şi morale ale acestora. Totodată, 
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continuarea încălcării de către pârâtă a drepturilor de autor ale reclamanţilor, prin acţiuni ilicite 
iminente, este foarte probabilă, în contextul în care pârâta nu are în repertoriul cunoscut publicului 
şi alte compoziţii muzicale, iar pe pagina personală de Facebook îşi anunţă fanii că evenimentul de 
la Sibiu este începutul noului sezon de turnee. În această modalitate, se prejudiciază dreptul 
reclamanţilor de a decide cine, când şi unde vor fi utilizate operele lor muzicale, dreptul de a 
autoriza execuţia muzicală a compoziţiilor lor în schimbul unei remuneraţii, precum şi dreptul de a 
fi recunoscuţi ca autori ai acestor compoziţii muzicale. 
 Prejudiciile astfel cauzate sunt greu de reparat, dată fiind natura actelor ilicite ale pârâtei, 
care sunt acte cu executare succesivă, astfel încât efectele încălcării drepturilor reclamanţilor sunt 
susceptibile de amplificare prin trecerea timpului.    
 În ce priveşte urgenţa măsurii interzicerii execuţiei muzicale pe calea ordonanţei 
preşedinţiale, reclamanţii au precizat că aceasta se raportează la dreptul absolut ce se urmăreşte a fi 
protejat, drept în virtutea căruia autorul este singurul care decide modalitatea în care va fi utilizată 
sau executată opera sa, potrivit art. 12 şi art. 58 din Legea 8/1996. 
 În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 139 alin.3 lit.a, alin.4 şi 5 din Legea 8/1996 şi art. 
977-978 C.proc.civ. 
 Prin sentinţa civilă nr.35/19.02.2014 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea reclamanţilor 
ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut, în esenţă, că în speţă nu sunt 
întrunite condiţiile de admisibilitate ale art. 977 coroborate cu art. 996 Cod proc.civilă. 
 Din interpretarea coroborată a acestor dispoziţii legale rezultă că la soluţionarea unei cererii  
având ca obiect stabilirea unor măsuri provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală, 
instanţa este ţinută să stabilească aparenţa dreptului ce se solicită a fi ocrotit în favoarea 
reclamantului, precum şi caracterul urgent al măsurii solicitate, analizat prin raportare la existenţa 
unei acţiuni ilicite, actuale sau iminente, de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală de 
natură a cauza un prejudiciu greu de reparat. 
 A concluzionat prima instanţă că, în raport de contractele de cesiune şi editare încheiate de 
reclamanţi cu S.C. [...] S.R.L., reclamanţii au cesionat exclusiv toate drepturile patrimoniale de 
autor prevăzute de art. 13 din Legea nr.8/1996, inclusiv dreptul de comunicare publică a operelor 
muzicale vizate prin cerere, astfel că în prezenta cerere reclamanţii nu se mai legitimează în calitate 
de titulari ai drepturilor patrimoniale de autor ce se cer a fi apărate prin intermediul acţiunii deduse 
judecăţii. 
 S-a reţinut de asemenea că nici celelalte condiţii legale ce vizează justificarea urgenţei 
măsurii solicitate, neprejudecarea fondului cauzei şi existenţa unei acţiuni ilicite a pârâtei de natură 
să lezeze drepturile patrimoniale de autor ale reclamanţilor nu sunt  întrunite în cauză. 
 Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel reclamanţii [...] şi [...] care au 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
 (1). Prima instanţă în mod greşit a respins acţiunea reclamanţilor ca nefondată, întrucât 
reclamanţii sunt autorii operelor de creaţie intelectuală, - compoziţiilor muzicale cu text, obiect al 
prezentului dosar şi titularii drepturilor de execuţie muzicală pentru aceste compoziţii muzicale. 
 Au fost primii care au adus aceste opere la cunoştinţa publicului, aşa cum rezultă din 
Declaraţiile muzicale înregistrate la UCMR-ADA şi niciodată nu au cedat vreunui terţ dreptul de 
execuţie muzicală în public. 
 Prin contractul de cesiune şi editare încheiate între reclamanţi şi terţul [...] S.R.L. au fost 
cedate numai drepturile de utilizare prevăzute de art. 13 din Legea nr.8/1996 în toate modurile 
cunoscute sau care vor fi descoperite în viitor, nu şi dreptul de execuţie muzicală prevăzut de art. 58 
din legea nr.8/1996. 
 (2.) Aparenţa dreptului este în favoarea reclamanţilor.  

Dreptul de execuţie muzicală este consacrat distinct de dreptul de comunicare publică şi de 
art. 11 al.(1) lit.(i) din Convenţia de la Berna privind protecţia operelor artistice şi literare la care 
România este parte. 

Între reclamanţi şi pârâta [...] nu există nici un contract prin care reclamanţii să-i fi cedat 
pârâtei dreptul de utilizare al compoziţiilor muzicale ale reclamanţilor în vreun fel şi nu există vreun 
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contract de execuţie muzicală prin care reclamanţii să-i fi cedat pârâtei [...] dreptul de execuţie 
muzicală pentru compoziţiile muzicale ale reclamanţilor, conform art. 59 din Legea nr. 8/1996, 
existenta şi conţinutul contractului de execuţie muzicală se pot dovedi numai prin forma scrisă a 
acestuia. Adică, pârâta nu deţine nici un înscris emanând de la reclamanţi care să pună în discuţie 
dreptul absolut al reclamanţilor. 

Până la data de 01.07.2013, reclamanţii au autorizat tacit, fiecare execuţie muzicală a pârâtei 
pentru compoziţiile muzicale obiect al prezentului dosar. 

Începând cu data de 01.07.2013, reclamanţii nu au mai autorizat nici o execuţie muzicală a 
pârâtei [...]  pentru compoziţiile muzicale obiect al prezentei cereri de chemare în judecată. 

Mai mult decât atât, prin Notificarea nr. 106 din data de 23.08.2013 comunicată prin Biroul 
Executorilor Judecătoreşti — [...] şi Asociaţii, reclamanţii au comunicat pârâtei în mod expres 
voinţa de a interzice pârâtei [...] interpretarea în concerte şi în orice altfel de apariţii publice a 
pieselor muzicale la care reclamanţii sunt autori. 

(3). De rea-credinţă fiind, pârâta [...] a ignorat notificarea reclamanţilor şi, în mod ilicit, a 
executat public operele muzicale ale reclamanţilor (…), reclamanţii aflând din presa scrisă si de pe 
Internet că pârâta a executat muzical compoziţiile muzicale aparţinând reclamanţilor în cadrul 
spectacolului de Revelion de la Sibiu (Piaţa Mare), din noaptea de 31 decembrie 2013, în schimbul 
sumei de 10.000 Euro. Astfel, drepturile reclamanţilor prevăzute de art. 12 şi art. 58 din Legea nr. 
8/1996 au fost încălcate. De asemenea, pârâta cu ocazia execuţiei muzicale ilicite din noaptea de 31 
decembrie 2013, nu a menţionat numele reclamanţilor ca autori ai compoziţiilor muzicale executate 
public încălcând dreptul moral al acestora prevăzut la art. 10 lit.(b) din Legea nr.8/1996. Pentru 
acest spectacol, pârâta [...] nu a avut autorizaţia reclamanţilor, ceea ce face ca acţiunea pârâtei să fie 
ilicită, actuală şi cauzatoare atât de prejudicii patrimoniale, cât si de prejudicii morale, greu de 
reparat. 

Continuarea încălcării drepturilor de autor ale reclamanţilor de către pârâtă, prin acţiuni 
ilicite, este iminentă în contextul în care pârâta [...] nu are în repertoriul cunoscut publicului alte 
compoziţii muzicale, iar pe pagina personală de Facebook pârâta îşi anunţă fanii că evenimentul 
concertistic de la Sibiu este începutul noului sezon de turnee ("I just want to let all my people know 
that I´ll be performing in the Sibiu on the New Year's Eve! The perfect way to kick off my new 
touring season", tradus în limba română "Vreau doar să las toţi oamenii mei să ştie că voi concerta 
la Sibiu in ajunul Anului Nou! Modul perfect de a începe noul meu sezon de turnee”. 
 (4.) În acest context, luarea unor măsuri urgente împotriva pârâtei este urgentă, pentru 
prevenirea păgubirii dreptului reclamanţilor de a încheia contracte de execuţie muzicală, în 
schimbul unei renumeraţii şi pentru prevenirea unor prejudicii materiale şi morale greu de reparat.  

Data fiind natura acţiunile ilicite ale pârâtei de încălcare a dreptului de autor al 
reclamanţilor, adică acte cu executare succesiva, de regula, care aduc un câştig pecuniar numai 
pârâtei si nesocotesc dreptul de autor exclusiv al reclamanţilor, fapt ce aduce prejudicii 
reclamanţilor (remuneraţia de care aceştia sunt lipsiţi, precum si daune morale) care în aceasta 
materie nu sunt susceptibile de reparare integrală (de exemplu: concertele private sunt greu de 
descoperit, darmite de probat, o parte din remuneraţia de concert poate fi plătită cu alt titlu) şi sunt 
de regula, viitoare, dar iminente, fapt ce presupune acţiuni periodice în justiţie, ori de câte ori se are 
cunoştinţă de vreo acţiune ilicită, întinderea prejudiciului este determinata de perioade de timp în 
care pârâtele îşi desfăşoară activitatea ilicită, iar efectele încălcării drepturilor reclamanţilor sunt 
susceptibile de amplificare prin trecerea timpului. 
 (5.) Măsura provizorie se solicită a fi luată până la judecarea definitivă a acţiunii pe fond, pe 
care reclamanţii se obligă să o iniţieze în  maxim 30 de zile de la soluţionarea favorabilă a prezentei 
cererii. 
 Condiţiile de admisibilitate ale unei acţiuni întemeiate pe dispoziţiile Cap.IV - Măsuri 
provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuală sunt expres şi limitativ enumerate la 
art.978 din NCPC şi nu se completează cu condiţiile de admisibilitate ale unei ordonanţe 
preşedinţiale de la art. 996 NCPC. Doar procedura de judecată a unei ordonanţe preşedinţiale se 
aplică şi acţiunilor întemeiate pe dispoziţiile art. 978 NCPC, nu şi condiţiile de admisibilitate. 
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Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport de criticile apelanţilor 
reclamanţi, Curtea constată că apelul este nefondat  pentru următoarele considerente: 

Cu privire la condiţiile de admisibilitate impuse de legiuitor pentru formularea cererii având 
ca obiect luarea unei măsuri provizorii în materia dreptului de proprietate intelectuală se impun a fi 
făcute câteva precizări prealabile: 

Noul Cod de procedură civilă reglementează o procedură unică pentru adoptarea măsurilor 
provizorii necesare pentru apărarea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală, indiferent de 
izvorul acestora. 

Procedura legal reglementată este aplicabilă indiferent de obiectul protecţiei, respectiv 
prerogativele patrimoniale sau nepatrimoniale ale dreptului de proprietate intelectuală în sens larg. 
În acest fel art. 977 NCPC derogă de la dispoziţiile art. 255 NCCiv., care rămâne aplicabil în 
privinţa măsurilor provizorii necesare pentru protecţia altor drepturi nepatrimoniale decât cele de 
proprietate  intelectuală, astfel cum prevede expres art. 977 al.(2) NCPC. 

Pentru formularea unei astfel de cereri trebuie întrunite condiţiile generale de exerciţiu al 
oricărei acţiuni dar şi condiţii speciale. 

În literatura de specialitate s-a reţinut că datorită faptului că cererea se soluţionează potrivit 
dispoziţiilor privitoare la ordonanţă preşedinţială astfel cum prevede art. 978 al.(4), „condiţiile 
speciale referitoare la măsurile provizorii în materia drepturilor de proprietate intelectuale sunt, în 
principiu, cele de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale din art.996 adaptate la caracterul specific 
al cererii şi care trebuie întrunite în mod cumulativ” (Noul Cod de Procedură Civilă – Comentariu 
pe articole, Gabriel Boroi, Octavian Spineanu  Matei, ş.a., Editura Hamangiu, 2013, vol. II, pag. 
533). 

Raportat la dispoziţiile art. 978 al. (1) NCP.C., aceste condiţii sunt: 
a) Reclamantul să fie titularul dreptului de proprietate intelectuală; 
b) Dreptul de proprietate intelectuală face obiectul unei acţiuni de încălcare ilicite, actuale 

sau iminente; 
c) Există riscul producerii unui prejudiciu greu de reparat; 
d) Măsura să aibă un caracter provizoriu; 
e) Neprejudecarea fondului cauzei. 
Referitor la condiţia de admisibilitate ce vizează calitatea reclamantului de titular al 

dreptului de proprietate, Curtea constată că sunt nefondate criticile aduse hotărârii Tribunalului 
Constanţa sub aspect, pentru următoarele considerente: 

 Fiind vorba despre luarea unei măsuri provizorii, pe calea procedurii preşedinţiale, este 
suficientă aparenţa dreptului în favoarea reclamanţilor pentru stabilirea căreia se vor face cercetări 
sumare. În literatura de specialitate (Noul Cod de Procedură Civilă, Comentariu pe articole, vol.II, 
pag. 533) s-a subliniat faptul că, dacă prin aceste verificări nu se poate determina existenţa dreptului 
în patrimoniul reclamantului ori al persoanei  cu consimţământul căreia reclamantul exercită dreptul 
de proprietate intelectuală, cererea va fi respinsă ca inadmisibilă. 

Dovada aparenţei dreptului se face, de regulă, prin înfăţişarea certificatului de înregistrare 
emis de autorităţile competente, însă este permisă administrarea de probe – dintre cele comparabile 
cu procedura ordonanţei preşedinţiale – pentru dovedirea dreptului în cazurile în care protecţia 
legală este asigurată într-o altă modalitate. 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin.(1) din legea nr.8/1996 „este autor persoana fizică sau 
persoanele fizice care au creat opera”. Calitatea de autor izvorăşte din faptul creării operei; de 
îndată ce opera a luat o formă concretă, chiar dacă nu este încă terminată, cel care a creat-o 
dobândeşte calitatea de autor. 
 Între calitatea de autor a unei opere şi calitatea de titular al drepturilor patrimoniale de autor 
nu există, în mod necesar, identitate de persoană, legea reglementând cazuri în care unele atribute 
ale drepturilor de autor aparţin, ori sunt exercitate de către alte persoane decât autorul operei. 
 Astfel există situaţii în care, ca o excepţie de la principiul adevăratului autor, calitatea de 
subiect al dreptului de autor aparţine, în temeiul legii, al unor acte juridice inter vivos sau mortis 
causa, altor persoane decât celei care calitatea de autor. 
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Art. 3 alin.(2) din lege prevede că „În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de 
protecţia acordată autorului persoanele juridice şi persoanele fizice altele decât autorul”, iar 
potrivit art.3 alin.(3) „Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condiţiile 
legii”. 

Întrucât prin acţiunea dedusă judecăţii reclamanţii au urmărit să împiedice utilizarea operei 
muzicale – (ai cărei autori sunt) de către pârâtă, în mod judicios prima instanţă a procedat la o 
verificare a calităţii acestora de titulari ai drepturilor patrimoniale de autor, respectiv dacă aveau la 
data promovării cererii dreptul de dispoziţie asupra utilizării operei – acesta fiind în concret dreptul 
patrimonial ce se urmăreşte a fi ocrotit. 

Dreptul patrimonial al autorului este definit ca dreptul pe care îl are autorul de a trage 
foloase materiale din utilizarea operei sale, conţinutul său constând în dreptul exclusiv al autorului 
de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi la utilizarea operei 
de către alţii. Obţinerea de foloase este unul din scopurile activităţii de creaţie, iar utilizarea operei 
nu este altceva decât transformarea muncii, a activităţii creatoare a autorului, într-o proprietate. 

Dreptul autorului de a utiliza opera, în diferite moduri precum reproducerea, difuzarea, 
adaptarea, etc. poate fi transmis altor persoane printr-o cesiune. 

Faptul de „a consimţi la utilizarea operelor de către alţii” la care se referă art. 12 din lege se 
realizează, aşadar, printr-o cesiune a unuia sau a mai multor drepturi patrimoniale. 

Or, din analiza contractelor de cesiune şi editare încheiate de reclamanţi cu S.C. [...] S.R.L. 
rezultă cesiunea exclusivă a tuturor drepturilor patrimoniale de autor prevăzute de art. 13 din Legea 
nr. 8/1996, respectiv dreptul de reproducere, distribuire, import în vederea comercializării pe piaţa 
internă a copiilor realizate, închirierea, împrumutul, comunicarea publică direct sau indirect a 
operelor, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să 
poată fi accesată în orice loc şi în orice moment  ales individual, de către public, radiodifuzare, 
retransmitere prin cablu, realizare de opere derivate. 

În consecinţă, în mod judicios a reţinut Tribunalul Constanţa, că la o simplă analiză formală 
a acestor contracte se poate concluziona că reclamanţii, în calitate de autori ai operelor muzicale 
menţionate în acţiune, au cesionat drepturile derivate din utilizarea operelor muzicale, conform 
art.13 din Legea nr.8/1996, între care şi dreptul de a autoriza sau de a interzice comunicarea 
publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace inclusiv prin punerea operei la dispoziţia 
publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, 
de către public, conţinutul textului art. 13 alin.(1) lit.(f) din lege fiind realizat integral la art. I.1 din 
contractele de cesiune. 

Potrivit art. 15 alin.(1) din Legea nr.8/1996 „se consideră comunicare publică orice 
comunicare a unei opere, realizată direct sau prin orice mijloace tehnice, făcută într-un loc deschis 
publicului sau în orice loc în care se adună un număr de persoane care depăşeşte cercul normal al 
membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, inclusiv reprezentarea scenică, recitarea sau orice 
altă modalitate publică de execuţie ori de prezentare directă a operei, expunerea publică a operelor 
de artă plastică, de artă aplicată, fotografică şi de arhitectură, proiecţia publică a operelor 
cinematografice şi a altor opere audiovizuale, inclusiv a operelor de artă digitală, prezentarea într-
un loc public, prin intermediul înregistrărilor sonore sau audiovizuale, precum şi prezentarea într-un 
loc public, prin intermediul oricăror mijloace, a unei opere radiodifuzate. De asemenea, se 
consideră publică orice comunicare a unei opere, prin mijloace cu fir sau fără fir, realizată prin 
punerea la dispoziţie publicului, inclusiv prin internet sau alte reţele de calculatoare, astfel încât 
oricare dintre membrii publicului să poată avea acces la aceasta din orice loc sau în orice moment 
ales în mod individual”. 

În concepţia Directivei nr.2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului 
de autor şi a drepturilor conexe în societatea informaţională, dreptul de comunicare a operei către 
public acoperă toate comunicările către public atunci când acesta nu este prezent în locul de unde 
provine comunicarea. 

În schimb,în concepţia legii române, comunicarea către public, aşa cum este ea definită în 
art. 15 alin.(1) din Legea nr.8/1996 cuprinde şi „reprezentarea scenică, recitarea sau orice altă 
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modalitate de execuţie sau de prezentare directă a operei (…)”, adică include şi comunicări în cazul 
cărora publicul este prezent la locul de unde provine comunicarea. 
 Având în vedere prevederile art. 15 alin.(1) referitoare la „orice comunicare publică” rezultă 
că enumerarea din art. 13 nu este limitativă. 
 Din dispoziţiile legii române rezultă că, în concepţia acesteia există două tipuri de 
comunicare către public: directă şi indirectă, criteriul care deosebeşte cel două forme de comunicare  
reprezentându-l prezenţa sau nu a publicului în locul de unde provine comunicarea. 
 Comunicarea directă cuprinde orice comunicare a unei opere, direct sau prin orice mijloace 
tehnice făcută într-un loc deschis publicului sau în orice loc în care se adună un număr mare de 
persoane  care depăşeşte cercul normal al membrilor unei familii şi al cunoştinţelor acesteia, 
inclusiv reprezentarea scenică, recitarea, expunerea publică a operelor de cinematografie şi a altor 
opere audiovizuale. 
 Că reprezentarea (şi implicit şi execuţia muzicală publică), se circumscrie, în concepţia 
legiuitorului român, sferei de aplicare a art.13, a confirmat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, care, 
într-o hotărâre de speţă s-a confruntat  cu o problemă conexă, legată de interpretarea prevederilor 
Directivei 2001/29/CE privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi a drepturilor 
conexe în societatea informaţională. Cu acest prilej, instanţa supremă a adresat Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene o întrebare preliminară, cu intenţia de a clarifica dacă legea română, „care a 
inclus interpretarea publică a operelor în noţiunea de comunicare public” a transpus sau nu corect 
Directiva. În considerarea interpretării date de CJUE, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut, în 
esenţă, că Directiva nu are rolul de a impune statelor membre excluderea de către legiuitorul 
naţional a reprezentării sau executării directe din sfera noţiunii de comunicare publică, ci doar 
urmăreşte o armonizare legislativă în privinţa modalităţilor de comunicare publică indirectă. În 
atare condiţii, deducem că, din concluziile CJUE, rezultă că legiuitorul român nu a comis o greşeală 
de transpunere atunci când a menţinut dreptul de reprezentare publică în sfera de cuprindere a 
comunicării publice. 
 Nu întâmplător, în considerentele aceleiaşi hotărâri, instanţa supremă a analizat şi 
împrejurarea că, în art. 11.1 din Convenţia de la Berna, la care fac trimitere apelanţii, separat de 
dreptul de comunicare publică, este reglementat dreptul de interpretare a operei. Cu toate acestea, 
instanţa supremă conchide, mai întâi, că această distincţie, utilizată în Convenţia de la Berna, nu a 
fost oricum avută în vedere de către legiuitorul român, iar în cele din urmă, concluzionează, în 
lumina clarificărilor date de CJUE la întrebarea preliminară, că nici Directiva 2001/29/CE nu a avut 
intenţia de a se referi la această distincţie şi de a o impune cu caracter obligatoriu statelor membre. 
 Distincţia pe care apelanţii reclamanţi au realizat-o între comunicarea publică şi execuţia 
muzicală sugerând că în realitate nu au cesionat dreptul de a decide asupra modalităţii de execuţie în 
public a pieselor nu poate fi reţinută ca întemeiată, în raport de dispoziţiile art. 15 din lege 
coroborate cu dispoziţiile art. 58 alin.(1), prima instanţă reţinând în mod judicios că raportul dintre 
comunicarea publică a operei reglementată de art. 15 din Legea nr.8/1996 şi execuţia muzicală 
prevăzută la art. 58 din lege este un raport de la gen la specie. 
 Împlinirea ţelului pentru care operele sunt realizate de către autorii lor şi valorificarea 
dreptului de autor se poate realiza direct, chiar de către autor – cazuri rare în care autorul foloseşte 
mijloacele proprii pentru aducerea operei la cunoştinţă publică: expunerea unei lucrări de artă 
plastică, recitarea în public a unei poezii, lectura în public a unui text de proză, executarea unei 
lucrări coregrafice sau muzicale. 
 În marea majoritate a cazurilor însă, valorificarea dreptului de autor prin comunicarea şi 
răspândirea operei create presupune mijloace de care autorul nu dispune şi, în consecinţă, este 
obligat să se adreseze unor intermediari specializaţi , cu care încheie contracte în scopul exploatării 
operei, cedându-le drepturile patrimoniale de autor – cum este şi cazul în speţă. 
 Astfel, ceea ce reglementează art. 58 din Legea nr.8/1996, este o modalitate de transmitere a 
unui drept patrimonial de autor, a dreptului de execuţie muzicală (reglementat de art. 13 lit.(f) 
raportat la art. 15 alin. (1) din Legea nr.8/1996). Această modalitate de transmitere, se numeşte, 
conform legii, contract de execuţie muzicală şi este o formă de cesiune de care poate uza, fireşte, 
numai cel ce are dreptul, adică titularul dreptului de execuţie muzicală: cel care poate consimţi 
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la/autoriza execuţia muzicală. Or, în speţă, dreptul la execuţie muzicală prin reprezentare scenică a 
fost cedat către Media Pro. Prin urmare, apelanţii, care nu mai sunt titularii dreptului care ar fi putut 
fi cedat, nu mai pot exercita nici aşa-zisul drept de a ceda  dreptul către intimata pârâtă. 
 Din punctul de vedere al tehnicii normative, este esenţial să observăm că Legea nr.8/1996 
tratează problema transmiterii drepturilor patrimoniale de autor într-un capitol separat, Capitolul VII 
cu denumirea marginală „Cesiunea drepturilor patrimoniale de autor”, iar în cuprinsul acestuia se 
referă la: 
 - Secţiunea I: Dispoziţii comune (în cadrul căreia se regăsesc reglementări generale privind 
cesiunea în această materie); 
 - Secţiunea II: Contractul de editare; 

- Secţiunea III: Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală; 
- Secţiunea IV: Contractul de închiriere. 
Nu poate fi, astfel, trecură cu vederea împrejurarea că secţiunea privind contractul de 

execuţie muzicală face parte din capitolul mai cuprinzător privind cesiunea drepturilor 
patrimoniale de autor. 

 Cum s-a reţinut şi în doctrina de specialitate (Teodor Bodoaşcă, Dreptul proprietăţii 
intelectuale, Ediţia a II-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti 2007, pag.78), contractele reglementate în 
cuprinsul Capitolului VII al Legii nr.8/1996, inclusiv contractul de reprezentare, sunt specii ale 
contractului de cesiune şi, prin prisma considerentelor amintite mai sus, adăugăm că acestea sunt 
mijloace de valorificare a drepturilor patrimoniale asupra operei. Astfel, este lesne de observat că 
inclusiv mijlocul de  valorificare adică dreptul de a încheia un astfel de contract, se transmite odată 
cu dreptul care ar putea fi valorificat prin respectivul mijloc.   

Fiind o specie a contractului de cesiune reglementat de art.39 din lege, contractul de 
reprezentare trebuie să întrunească toate condiţiile generale reglementate de art. 39-43 din Legea 
nr.8/1996, la care se pot adăuga condiţii speciale reglementate de art. 58 şi următoarele din lege. 
Lipsa anumitor menţiuni reglementate de art. 59 din Legea nr.8/1996, în cadrul contractelor de 
cesiune încheiate de către reclamanţi, pun eventual în discuţie valabilitatea acestor contracte în 
raport cu cesionarul, iar oricare dintre părţile semnatare poate solicita anularea contractelor. Cât 
timp însă aceste contracte  nu au fost anulate printr-o hotărâre judecătorească, ele continuă să 
producă efecte judiciare, cesionarul fiind în prezent titularul dreptului patrimonial de autor, inclusiv 
al dreptului de comunicare publică a operelor muzicale. 

În speţă, având în vedere cele de mai sus, ceea ce contrazice  în mod esenţial aparenţa de 
drept pe care o pretind apelanţii este că aceştia, în calitate de autori, au cedat în mod exclusiv toate 
drepturile patrimoniale de autor, inclusiv dreptul de comunicare publică, directă sau indirectă şi, 
inclusiv dreptul de execuţie publică prin reprezentare scenică, prin contractele de cesiune depuse la 
dosarul cauzei şi avute în vedere de prima instanţă. 

În atare condiţii, prima instanţă, prin sentinţa pronunţată, în mod judicios a observat că mai 
degrabă a fost pusă în faţa aparenţei lipsei unui drept în patrimoniul  reclamanţilor, decât în faţa 
aparenţei dreptului acestora şi a respins cererea de ordonanţă preşedinţială. 

Cu alte cuvinte, în termenii art. 978 din NCPC, ceea ce a observat prima instanţă este că 
niciunul dintre reclamanţi nu a făcut dovada credibilă că vreunul din drepturile sale patrimoniale 
(adică, al cărui titular este) ar face obiectul unei acţiuni ilicite. Pipăind fondul (în limitele permise în 
cadrul ordonanţei preşedinţiale), se poate constata că, dintre drepturile pe care apelanţii le mai au 
asupra operelor, în calitate de autori (drepturile nepatrimoniale), niciunul nu este afectat de vreo 
acţiune ilicită, contrar susţinerilor acestora. 

Aşadar, sentinţa apelată stabileşte în mod temeinic neîndeplinirea condiţiei aparenţei 
existenţei dreptului în patrimoniul reclamanţilor, considerent decisiv pentru soluţia de respingere a 
cererii de ordonanţă preşedinţială. 

Şi celelalte critici ale apelanţilor reclamanţi se reţin a fi vădit nefondate, prima instanţă 
reţinând în mod judicios că reclamanţi nu au făcut dovada îndeplinirii celorlalte condiţii de 
admisibilitate reglementate de art. 977 Cod proc.civilă coroborate cu disp. art. 996 Cod proc. civilă. 

Referitor la condiţia ce vizează existenţa riscului producerii unui prejudiciu greu de reparat 
se reţine că nici acesta nu este îndeplinită în cauză. 
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Reclamanţii trebuiau să dovedească iminenţa unei pagube prin acţiunea pârâtei, care ar fi 
dificil, chiar imposibil de reparat, cum ar fi pierderea sau diminuarea clientelei, a reputaţiei, etc. 

În mod corect prima instanţă a reţinut că, în primul rând, caracterul urgent al cererii nu poate 
fi dedus, în speţă, din natura dreptului ce se urmăreşte a fi ocrotit, astfel cum au pretins reclamanţii. 

Aceştia au invocat iminenţa unor prejudicii greu de cuantificat şi nesusceptibile de reparat, 
constând în pierderi materiale rezultate de lipsa renumeraţiei pentru execuţia muzicală a pieselor, 
remuneraţie ce ar reveni în exclusivitate pârâtei. Pretinsa dificultate de identificat şi de cuantificare 
a prejudiciului material cauzat prin acţiuni viitoare ale pârâtei nu poate fi reţinută în condiţiile în 
care pe de o parte reclamanţii nu au făcut dovada credibilă, în sensul art.978 Cod proc. civilă, că 
pârâta pregăteşte pentru viitor astfel de concerte, iar pe de altă parte, nu trebuie uitat că aceste 
reprezentaţii sunt publice, reclamanţii putând în orice moment să primească informaţii cu privire la 
activitatea artistică a pârâtei, şi în ipoteza încălcării vreunui drept patrimonial al reclamanţilor, să 
solicite daune materiale pentru aceste încălcări.  

Nu pot fi reţinute ca fiind îndeplinite în cauză nici condiţiile ce vizează neprejudecarea 
fondului şi existenţa unei dovezi credibile privind acţiuni cu caracter ilicit. 

Aparenţa de drept invocată de reclamanţi - aceea că reclamanţii sunt titularii unor drepturi 
de autor în pericol de a fi prejudiciate grav de către pârâtă prin interpretarea publică a compoziţiilor 
muzicale ale căror autori sunt reclamanţii, nu s-a dovedit în cauză. 

Astfel, acestor susţineri ale reclamanţilor le-au fost opuse contractele de cesiune exclusivă 
prin care reclamanţii au cesionat toate drepturile patrimoniale asupra operelor în discuţie către [...] 
S.R.L. Stabilirea în concret a tuturor drepturilor şi obligaţiilor născute în sarcina părţilor prin 
contractele de cesiune, efectele  absenţei din aceste contracte a menţiunilor expres prevăzute de art. 
59 din lege, asupra validităţii acestor contracte constituie chestiuni de fond, extrem de complexe ce 
nu pot fi analizate în procedura sumară a ordonanţei preşedinţiale, clarificarea acestor  aspecte 
neputând fi realizată în această procedură, care nu poate prejudeca fondul cauzei. 

Pe de altă parte, aşa cum a susţinut şi instanţa de fond, nu se poate reţine o lezare gravă a 
drepturilor morale ale reclamanţilor din moment ce pârâta nu a contestat niciodată calitatea 
reclamanţilor de autori ai pieselor interpretate şi nu şi-a arogat niciodată această calitate, iar 
condiţiile colaborării dintre părţi nu au fost niciodată guvernate de vreun contract de reprezentare 
muzicală încheiat în formă scrisă. 

Reclamanţii au dat dreptul pârâtei de a realiza prima interpretare a operelor, iar interpretarea 
acesteia a fost acceptată de reclamanţi ca fiind oficială, astfel că nu se poate reţine cauzarea vreunui 
prejudiciu moral ca urmare a modalităţii de interpretare a acestor opere muzicale. 

Pentru considerentele mai sus expuse, constatând că în speţă nu sunt întrunite cumulativ 
condiţiile de admisibilitate a cererii reglementate de dispoziţiile art. 977 Cod proc. civilă  
coroborate cu dispoziţiile art. 996 Cod proc. civilă, hotărârea primei instanţe fiind legală şi 
temeinică, în temeiul art. 480 Cod proc.civilă, Curtea va respinge apelul reclamanţilor ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 45/C/15.05.2014  
Judecător redactor Mihaela Popoacă 
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IIIIII..  DDRREEPPTTUULL  MMUUNNCCIIII  SSII  AASSIIGGUURRĂĂRRII  SSOOCCIIAALLEE  
 

A. DREPTUL MUNCII 

 

 7. Cerere de constatare a nulităţii contractului individual de muncă. 
Condiţii de muncă echivalente la revenirea din concediul pentru creşterea 
copilului. Reindividualizarea sancţiunii în cazul anulării deciziei de concediere 
disciplinară doar sub aspectul uneia dintre abaterile reţinute. Interdicţia de 
concediere a salariatei aflată în plata stimulentului de inserţie. Daune morale 
pentru concediere nelegală. 
 

1. Art. 268 alin. 1 lit. d) Codul muncii priveşte doar momentul formulării unei cereri având ca obiect 
nulitatea unui contract individual sau colectiv de muncă, astfel încât instanţa rămâne legal învestită chiar 
dacă, în timpul procesului, contractul încetează. 

Lipsa în sine a informării asupra clauzelor esenţiale ale contractului individual de muncă, precum şi 
neinserarea unei clauze de mobilitate în contract nu pot constitui motive de nulitate a acestuia. 

Art. 17 alin. 3 lit. b) Codul muncii se referă doar la „posibilitatea ca salariatul să muncească în 
diverse locuri”, nu şi la necesitatea indicării acelor locuri. 

2. Art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002 nu prevede obligaţia angajatorului de a asigura salariatei 
condiţii de muncă identice cu cele avute anterior intrării în concediul pentru creşterea copilului, ci doar 
condiţii de muncă echivalente, ceea ce presupune să nu fie semnificativ diferite de cele anterioare, chiar 
dacă există unele deosebiri. La aprecierea caracterului echivalent al condiţiilor de muncă trebuie ţinut cont 
de felul muncii, de specificul activităţii prestate de salariat, nu însă până într-acolo încât să se admită 
crearea unor condiţii de muncă semnificativ diferite de cele anterioare. 

Necesitatea efectuării săptămânal sau chiar lunar a unor deplasări în mai multe localităţi, cu 
consecinţa petrecerii în acolo a mai multor nopţi, este un aspect semnificativ care caracterizează condiţiile 
de muncă, astfel încât acestea sunt net diferite, iar nu echivalente, în raport cu acelea existente anterior 
intrării în concediul pentru creşterea copilului, când deplasările se făceau în interiorul aceleiaşi localităţi. 

Odată ce obligaţia de a asigura condiţii de muncă echivalente a fost încălcată, salariatei nu i se 
poate reproşa neîndeplinirea acelor atribuţii care corespund unor condiţii de muncă neechivalente cu cele 
existente anterior intrării în concediul pentru creşterea copilului, obligaţiile sale de serviciu rezumându-se 
la cele corespunzătoare unor condiţii de muncă echivalente cu acestea. 

3. Prima instanţă ar fi trebuit să menţină decizia sub aspectul celei de-a doua abateri şi să verifice 
dacă, în condiţiile în care decizia este nelegală sub aspectul primei abateri, se mai menţine raportul de 
proporţionalitate între gravitatea faptei şi sancţiunea aplicată. 

4. Potrivit art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010, angajatorul nu îl poate concedia pe salariat 
în perioada în care acesta beneficiază de stimulentul de inserţie, aşa cum nu îl poate concedia nici în 
cazurile prevăzute de art. 60 alin. 1 C. Mc., interdicţia fiind valabilă inclusiv în cazul concedierii 
disciplinare, întrucât legea nu îl exceptează din ipoteza ei, aşa cum face în cazul în care concedierea 
intervine „pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului”. 

Extinderea interdicţiei de concediere potrivit art. 25 alin. 3 din OUG nr. 111/2010 este o măsură 
destinată să ofere salariaţilor un nivel sporit de protecţie, iar nu să legitimeze concedierea lor în perioada în 
care beneficiază de stimulent de inserţie, chiar dacă au trecut mai mult de 6 luni de la revenirea la locul de 
muncă. 

Art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010 interzice angajatorului să dispună doar încetarea 
raporturilor de muncă, nu şi sancţionarea disciplinară a salariatului, astfel încât, în cazul în care această 
interdicţie a fost totuşi încălcată cu ocazia angajării răspunderii disciplinare a salariatului, instanţa care 
constată că erau întrunite condiţiile angajării răspunderii disciplinare este datoare să reindividualizeze 
sancţiunea disciplinară, înlocuind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă cu o altă 
sancţiune disciplinară, raportat la gravitatea abaterii săvârşite. 
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5. Existenţa unei depresii aflată în legătură de cauzalitate cu concedierea nelegală dovedeşte că prin 
aceasta a fost produsă reclamantei o suferinţă psihică depăşind limitele unei tensiuni şi unui disconfort 
inerente oricărei concedieri, astfel încât a existat un prejudiciu moral, care se adaugă celui material reparat 
potrivit art. 80 alin. 1 C. Mc. 

Prejudiciul produs salariatului prin concediere nelegală şi/sau netemeinică are o evidentă legătură 
cu serviciul, astfel încât art. 253 alin. 1 C. Mc. constituie temei legal pentru obligarea angajatorului la plata 
daunelor morale către salariatul concediat nelegal şi/sau netemeinic. 

 
Art. 268 alin. 1 lit. d) Codul muncii 

Art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002 
Art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 670/21.03.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă a luat act de 

cererea de renuntare la judecata cererii referitoare la plata stimulentului de insertie, a respins 
exceptia prescriptiei extinctive şi a admis în prte cererea formulată la 20.06.2013 de reclamanta 
BNM în contradictoriu cu pârâta SC *F SA, sens în care a anulat decizia nr. 2119/29.05.2013 si a 
repus partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere, respectiv a dispus reintegrarea 
reclamantei pe functia detinuta anterior concedierii, potrivit contractului individual de munca nr. 
2207/02.07.2009 modificat prin actul adițional nr. 11/20.07.2011, a obligat parata sa platesca 
reclamantei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi 
de care acesta ar fi beneficiat, de la data concedierii și până la reintegrarea efectivă. Totodată, 
tribunalul a respins cererea pentru constatarea nulitatii contractului individuale de munca, cererea 
referitoare la constatarea nulitatii clauzelor din cuprinsul fisei postului, cererea privind obligarea 
paratei la mentionarea locurilor de munca mobile, cererea referitoare la daune morale şi cererea 
reclamantei pentru cheltuieli de judecată.  

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
 1. Cu nr. 2207/02.07.2009 a fost inregistrat contractul individual de munca incheiat intre SC 
*F SA, in calitate de angajator, si BNM, in calitate de salariat. S-a stabilit ca durata contractului 
individual de munca este pentru o perioada nedeterminata, incepand cu data de 01.07.2009, pe 
functia de  manager farmacii, urmand ca activitatea sa se desfasoare la SC *F SA (punct D – Locul 
de munca). La punctul F s-a prevazut ca atributiile postului sunt cele prevazute in fisa postului, 
anexa la contractul individual de munca nr. 2207/02.07.2009. 
 Potrivit fisei postului, semnată de reclamanta BNM, obiectivul postului consta in 
implementarea strategiei de vanzare și marketing stabilite la nivelul companiei, pentru fiecare din 
farmaciile coordonate. 
 Prin actul aditional nr. 11/20.07.2011 s-a convenit asupra modificarii punctului D din 
contractul individual de munca nr. 2207/02.07.2009, in sensul ca activitatea reclamantei urma a se 
desfasura la SC *F SA, punct de lucru *22, situată in Constanta, … 
 La data de 17.08.2011 a intervenit suspendarea contractului individual de munca al 
reclamantei, prin decizia nr. 2358/12.08.2011 emisa de SC *F SA, in temeiul art. 51 alin. 1 lit. a 
CM. 
 Cu nr. 1866/04.06.2012 a fost inregistrata cererea reclamantei de revenire din concediul de 
crestere si ingrijire copil, incepând cu data de 7 iulie 2012, menționând că locul de muncă ocupat 
anterior suspendării contractului individual de muncă nr. 2207/02.07.2009 este cel prevăzut in actul 
aditional nr. 11/20.07.2011. 
 Prin decizia nr. 1867/04.06.2012 emisa de SC *F SA s-a dispus incetarea suspendarii 
contractului individual de munca nr. 2207/02.07.2009, incepand cu data de 07.06.2012. Se constata 
ca in decizia de incetare a suspendarii nu se fac mentiuni cu privire la locul de munca, astfel incât 
instanța apreciază că acesta nu poate fi decat cel menționat in actul aditional nr. 11/20.07.2011 la 
contractul individual de munca nr. 2207/02.07.2009. 
 Ulterior revenirii la serviciu, s-a constatat, din corespondenta purtata intre  BNM si 
conducerea paratei, ca s-a pus in vedere reclamantei sa preia farmaciile *92, *134, *54, *108. 
Rezulta, din aceeași corespondență, ca reclamanta a refuzat sa preia noile farmacii alocate, 
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apreciind că, in fapt, se modifică contractul individual de muncă, că această modificare nu se 
concretizează in forma scrisă și că locul ei de muncă este cel prevăzut in actul adițional nr. 
11/20.07.2011, respectiv *22. 
 Ca urmare a refuzului reclamantei de a prelua farmaciile alocate, aceasta a fost sancționată 
cu reducerea salariului cu 5% pe o lună, prin decizia nr. 2419/27.07.2012, si reducerea salariului cu 
5% pe 3 luni, prin decizia nr. 3309/12.10.2012. 
 Prin decizia nr. 2119/29.05.2013 emisă de pârâta SC *F SA se dispune incetarea 
contractului individual de munca al reclamantei BNM, in temeiul art.  61 lit. a CM coroborat cu art. 
248 alin. 1 lit. e CM (art. 1).   
 In preambulul deciziei nr. 2119/29.05.2013 se menționeaza că incetarea contractului 
individual de muncă se dispune ca urmare a neindeplinirii dispozițiilor superiorului ierarhic de 
preluare integrală a zonei de farmacii desemnate a fi coordonate, respectiv *54, * 134, * 108, * 137, 
* 145. 

2. Analizând procedura cercetarii disciplinare si decizia nr. 2119/29.05.2013, prin care s-a 
dispus incetarea contractului individual de munca nr. 2207/02.07.2009, instanta a reţinut că art. 251 
CM dă satisfacţie cunoscutului principiu al dreptului la apărare, iar nerespectarea lui de către 
angajator se sancţionează cu nulitatea absolută a măsurii dispuse. Prima etapă în realizarea 
cercetării constă în convocarea salariatului; aceasta trebuie făcută în scris de persoana împuternicită 
(persoanele împuternicite) de angajator, precizându-se, obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
Convocarea trebuie făcută cu câteva zile înainte de data „întrevederii”, într-un termen rezonabil, ce 
ar trebui prevăzut în regulamentul intern. Se dă astfel posibilitatea celui învinuit să-şi pregătească 
apărarea. 

Sancţionarea disciplinară este legală în lipsa cercetării prealabile, doar în ipoteza în care 
salariatul refuză să dea curs convocării. Cercetarea prealabilă se va finaliza cu un proces-verbal sau 
referat întocmit de comisia împuternicită (persoanele împuternicite) să o efectueze în care se 
consemnează rezultatele acesteia, inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al salariatului de a se 
prezenta şi de a-şi motiva poziţia ori, motivarea pentru care apărările sale au fost înlăturate, 
propunerea de sancţionare (sau nu), sancţiunea ce poate fi aplicată. 

In cauza, exista dovada convocarii in scris a reclamantei in vederea cercetarii disciplinare 
prealabile, asa cum este reglementata de art. 251 CM.   

Mai mult, coroborând dispozitiile art. 62 alin. 3 si art. 252 CM, care reglementeaza 
continutul obligatoriu al unei decizii de incetare a contractului individual de munca, s-a constatat, 
analizand decizia nr.  2119/29.05.2013, ca aceasta  indeplineste conditiile prevazute de lege. 

În continutul deciziei nr. 2119/29.05.2013 se regăsesc toate mențiunile obligatorii preazute 
de art. 252 CM, menţiuni şi precizări care au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet 
pe salariat cu privire la faptele, motivele şi temeiurile de drept pentru care inceteaza contractul 
individual de munca, inclusiv cu privire la căile de atac şi termenele în care are dreptul să conteste 
temeinicia şi legalitatea măsurilor dispuse din voinţa unilaterală a angajatorului. 

3. Cu privire la abaterile retinute in decizia nr. 2119/29.05.2013, instanța a constatat ca prin  
actul aditional nr. 11/20.07.2011 s-a modificat locul de munca al reclamantei. Conform art. 17 alin. 
1 si alin. 3 lit.b CM, contractul individual de muncă și informarea salariatului cu privire la 
mențiunile din contract  trebuie in mod obligatoriu sa se refere la locul de muncă sau, în lipsa unui 
loc de muncă fix, la posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri. 

In cauză, după incheierea actului adițional nr. 11/20.07.2011, este de necontestat, prin 
comparație cu dispozitiile contractului individual de muncă nr. 2207/02.07.2009, ca locul de muncă 
al reclamantei este unul fix, respectiv punctul de lucru *22, situat in Constanța, … 

Potrivit art. 17 alin. 3 lit. d  CM, fișa postului este parte a contractului individual de muncă, 
a carei modificare trebuie să urmeze procedura prevăzută de art. 17 alin. 5 CM. 

Conform art. 17 alin. 5 CM, orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. 3 
în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la 
contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia 
situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 
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Nu are nici o relevanta in cauza faptul ca prin fisa postului, incheiata la momentul semnarii 
contractului de muncă, se prevedea coordonarea unor farmacii dintr-o zona desemnată. Instanta 
apreciaza ca, urmare a intervenirii actului aditional nr. 11/20.07.2011 cu privire la locul de munca, 
implicit trebuia modificata si fisa postului reclamantei, sub aspectul atributiilor de serviciu. In 
contextul in care fisa postului nu a fost corelată cu modificarea intervenita prin actul aditional nr. 
11/20.07.2011, instanta a reținut ca analizarea respectarii sau nerespectarii atributiilor de serviciu 
poate fi facut exclusiv prin raportare la clauzele contractului individual de munca nr. 
2207/02.07.2009 asa cum a fost era el in vigoare la momentul revenirii din concediul de crestere 
copil. 

Drept urmare, eventuala completare/modificare a atributiilor de serviciu trebuie realizata 
urmare a incheierii actului aditional nr. 11/20.07.2011. Instanta a retinut ca atributiile de serviciu ale 
reclamantei nu mai pot fi in integralitate cele mentionate in fisa postului anexa la contractul 
individual de munca, ci acestea trebuiau modificate ca urmare a incheierii actului adițional nr. 
11/20.07.2011. 

Cu privire la refuzul reclamantei de a prelua farmaciile *54, * 134, * 108, * 137, * 145, 
instanta nu l-a putut retine in conditiile in care nu a intervenit o modificare a contractului individual 
de munca nr. 2207/02.07.2009, prin act aditional, conform art. 17 alin. 5 CM. 

Chiar și in condițiile in care nu ar fi existat acordul reclamantei cu privire la modificarea 
contractului individual, in cazul existentei unor probleme de ordin organizatoric ce ar fi impus 
preluarea altor farmacii decat cea mentionata in actul aditional nr. 11/20.07.2011, parata SC *F SA 
avea posibilitatea prevăzută de art. 42 alin. 1 CM. 

Potrivit art. 42 alin. 1 CM, locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin 
delegarea sau detaşarea salariatului într-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul 
individual de muncă. 

Drept urmare, instanța a constatat că nu a existat in cauză o nerespectare a sarcinilor de 
serviciu, nu rezulta ca reclamanta a savarsit abateri disciplinare la locul de munca - punctul de lucru 
*22, situat in Constanta,..., astfel incât decizia nr.  2119/29.05.2013 este nelegală, fiind anulată in 
temeiul art. 80 alin. 1 CM. 

In plus, potrivit art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002, la încetarea concediului de 
maternitate, a concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în 
cazul copilului cu dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se 
întoarce la ultimul loc de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă 
echivalente, şi, de asemenea, de a beneficia de orice îmbunătăţire a condiţiilor de muncă la care ar fi 
avut dreptul în timpul absenţei.  

Drept urmare, având in vedere și aceste dispoziții, pârâta era obligată să asigure revenirea 
reclamantei pe locul de munca avut anterior suspendarii contractului individual de munca. 
 Față de acestea, in temeiul art. 80 alin. 1 si alin. 2 CM, instanța a anulat decizia nr.  
2119/29.05.2013, a repus partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere, respectiv 
reintegrarea reclamantei pe functia detinuta anterior concedierii, potrivit contractului individual de 
munca nr. 2207/02.07.2009 modificat prin actul aditional nr. 11/20.07.2011, a obligat parata sa 
platesca reclamantei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte 
drepturi de care acesta ar fi beneficiat, de la data concedierii si pana la reintegrarea efectiva. 
 4. In ceea ce privește cererea reclamantei de constatare a nulității absolute a deciziei nr. 
2119/29.05.2013, raportat la prevederile art. 25 alin. 2 lit. b din OUG nr. 111/2010, instanta a 
apreciat ca este neintemeiata, intrucat interdictia reglementata nu vizeaza desfacerea disciplinara a 
contractului individual de munca, ci are in vedere concedierile pentru motive care nu tin de 
persoana salariatului. 
 Si cererea reclamantei pentru constatarea nulitatii deciziei nr.  2119/29.05.2013 ca urmare a 
incalcarii art. 249 alin. 2 CM nu poate fi retinuta, intrucat concedierea a intervenit urmare a noului 
refuz de preluare a farmaciilor, refuz exprimat dupa sanctionarea cu diminuarea salariului cu 5% pe 
3 luni, in speta fiind vorba de savarsirea unei pretinse abateri continuate. 

Cu privire la cererea de constatare a nulitatii contractului individual de munca nr. 
2207/02.07.2009, instanța a apreciat ca fiind aplicabil art. 57 CM, faţă de care se constata ca 
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nulitatea contractului individual de muncă este reglementată direct în legislaţia muncii în situaţia în 
care nu au fost respectate condiţiile legale pentru încheierea valabilă a sa. Insa, nulitatea nu 
constituie un scop în sine. De aceea, se prevede că aceasta poate fi acoperită prin îndeplinirea 
ulterioară a condiţiilor impuse de lege. Nulitatea trebuie constatată  prin acordul părţilor (angajator 
şi salariat), iar dacă ele nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească. Nulitatea produce efecte numai 
pentru viitor (ex nunc) nu şi pentru trecut (ex tunc).  

Analizand actul a carui nulitate absoluta se invoca, s-a constatat ca nu exista elemente care 
sa atraga desființarea acestuia, respectiv lipsa unei clauze de mobilitate. In speță, așa cum s-a mai 
arătat, a intervenit modificarea contractului individual de munca nr. 2207/02.07.2009 prin actul 
aditional nr. 11/20.07.2011, iar locul de munca este unul fix - punct de lucru *22, situată in 
Constanța,... Inserarea unei clauze de mobilitate ar fi avut relevanță anterior modificării intervenite 
prin actul aditional nr. 11/20.07.2011, la fel și in ceea ce priveste fisa postului, ale carei dispozitii, 
practic, nu produc efecte, nefiind adaptata noului loc de munca. 
 Pentru aceste motive, instanta a respins cererea pentru constatarea nulitatii contractului 
individual de munca, cererea referitoare la constatarea nulitatii clauzelor din cuprinsul fisei postului, 
precum si cererea privind obligarea paratei la mentionarea locurilor de munca mobile. 
 Potrivit art. 268 alin. 1 lit. d CM, cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot 
fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii 
unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. 
 Fata de aceste dispozitii, având in vedere si imprejurarea ca decizia nr.  2119/29.05.2013 
este nelegala, urmand a fi dispusă reintegrarea reclamantei, instanta a respins excepția prescriptiei 
extinctive invocata de parata.   
 5. Instanta a respins cererea referitoare la daune morale, respectiv 10.000 lei pentru faptele 
de hartuire si 1 leu pentru prejudiciul moral cauzat ca urmare a concedierii abuzive. In primul rand, 
instanta nu poate retine existenta unor fapte de hartuire a reclamantei la locul de munca, in fapt fiind 
vorba de extinderea sarcinilor de serviciu neconcretizata insă cu modificarea contractului individual 
de munca. Se observa ca preluarea unor noi atributii a fost practicata si in raport cu alte salariate, 
insa nu se poate constata existenta unei hartuiri la locul de munca.  
 In ceea ce priveste daunele morale de 1 leu pentru prejudiciul adus ca urmare a concedierii 
abuzive, instanța a apreciat, raportat la cuantumul acestora, ca reintegrarea reclamantei si 
despagubirile acordate in temeiul art. 80 CM sunt suficiente, acestea constituind o reparație 
implicită a eventualelor neajunsuri provocate. 
 In temeiul art. 406 NCPC, instanta a luat act de cererea de renuntare a reclamantei la 
judecata cererii referitoare la plata stimulentului de insertie. 
 In temeiul art. 452 NCPC, instanta a respins cererea reclamantei pentru cheltuieli de 
judecata, la dosarul cauzei neexistand dovezi in acest sens.  

 
 II. Apelurile: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel principal pârâta SC *F SA, solicitând 
schimbarea în parte a acesteia în sensul respingerii contestaţiei împotriva deciziei de concediere, 
respingerii cererii de reintegrare în funcţia deţinută anterior concedierii şi respingerii cererii 
reclamantei de obligare a pârâtei la plata despăgubirii egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat. 
 În motivarea cererii de apel, apelanta pârâtă a arătat că specificul muncii unui manager de 
farmacii este să asigure coordonarea multor farmacii, având în subordine salariaţii din farmaciile 
respective. Ca urmare a încheierii actului adiţional nr. 11/20.07.2011 nu s-a modificat felul muncii, 
ci doar adresa poştală a locului de muncă, acesta fiind dintotdeauna un loc fix unde salariata şi-a 
desfăşurat cea mai mare parte a activităţii sale. Aceasta presupune muncă de birou şi, la intervale de 
timp şi în condiţiile stabilite unilateral de reclamantă, efectuarea de vizite în teritoriu la sediile 
farmaciilor coordonate. 
 Tribunalul a omis să cerceteze a doua abatere disciplinară, respectiv refuzul reclamantei de a 
comunica planul de acţiuni şi atitudinea personalului din subordine relative la activităţile de 
marketing desfăşurate în cadrul farmaciei *92. 
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 Prerogativa stabilirii farmaciilor coordonate aparţine pârâtei, care stabileşte zonele şi 
farmaciile din coordonare în funcţie de factori obiectivi, precum dinamica şi dezvoltare activităţii, 
deschiderea noilor farmacii, fluctuaţii de personal şi motive funcţional-logistice sau de interacţiune 
umană. 
 Alocarea farmaciilor se face de către coordonatorul managerilor de farmacii printr-un mesaj 
electronic, fără a fi nevoie de încheierea unui act adiţional la contractul individual de muncă. 
Repartizarea s-a făcut în permanenţă astfel încât volumul de muncă să poată fi realizat în cadrul 
programului normal de lucru. 
 Coordonatorul managerilor de farmacii nu a solicitat niciodată managerilor să consimtă cu 
privire la farmaciile nou repartizate şi nici să încheie acte adiţionale, pentru că fiecare manager şi-a 
exprimat consimţământul la schimbarea farmaciilor la data semnării fişei postului. 
 Actul adiţional nr. 11/20.07.2011 a fost încheiat ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului 
Ministrului Muncii nr. 1116/2011, prin care s-a instituit cerinţa ca locul de muncă să fie identificat 
în detaliu. La locul astfel indicat se află un birou şi logistica necesară, iar atribuţiile de serviciu au 
rămas nemodificate. 
 Reclamanta a refuzat preluarea farmaciilor din Târgovişte şi Giurgiu, decizând unilateral să 
coordoneze numai farmacia *92 din Constanţa, deşi această din urmă farmacie nu era inserată în 
actul adiţional nr. 11/20.07.2011. 
 Pentru refuzul se a prelua toate farmaciile repartizate, reclamanta a fost sancţionată de două 
ori în cursul anului 2012, prin deciziile nr. 2419/27.07.2012 şi nr. 3309/12.10.2012, contestaţiile 
sale fiind respinse ca neîntemeiate prin sentinţa civilă nr. 1513/22.03.2013 a Tribunalului 
Constanţa. Recursul împotriva acestei sentinţe a fost suspendat până la soluţionarea definitivă a 
prezentei cauze. 
 La 12.10.2012, apelanta pârâtă a încredinţat reclamantei coordonarea farmaciilor *137 din 
Năvodari şi *145 din Călăraşi, aceasta coordonând şi farmacia *137 din Năvodari fără a solicita 
încheierea vreunui act adiţional la contractul individual de muncă şi fără a mai invoca presupuse 
motive care ar împiedica-o să coordoneze această farmacie. Ulterior, reclamanta a refuzat să mai 
coordoneze farmacia *137 din Năvodari. 
 În cadrul apelantei pârâte lucrează şi alţi manageri de farmacii care au revenit din concediul 
de creştere a copilului şi care au respectat procedura internă de repartizare a farmaciilor, cum sunt 
BSI şi CBR, care coordonează farmacii situate în alte judeţe decât cel de domiciliu. 
 2. Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea apelului principal ca 
nefondat, arătând că, sub justificarea unei generice fişe a postului, a fost eludat principiul 
obligatoriu al clauzei de mobilitate. De asemenea, a invocat decăderea apelantei pârâte din dreptul 
de a motiva apelul principal, întrucât în fapt a criticat doar considerentele sentinţei, iar în drept s-a 
întemeiat pe art. 214 din Legea dialogului social nr. 62/2011. Prin concluziile orale, apelanta pârâtă 
a susţinut că aceste împrejurări atrag nulitatea apelului principal. 
 3. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel incident reclamanta BNM, solicitând 
schimbarea în parte a acesteia în senul constatării nulităţii contractului individual de muncă, 
acordării daunelor morale de 10.000 lei pentru prejudiciul cauzat prin hărţuire la locul de muncă şi 
de 1 leu pentru prejudiciul cauzat prin concedierea abuzivă, consecinţă a unor sancţiuni disciplinare 
anterioare, şicanatorii şi nemeritate, precum şi al obligării intimatei pârâte la plata sumei de 3.300 
lei, reprezentând cheltuieli de judecată în primă instanţă (taxă judiciară de timbru şi onorariu de 
avocat), şi al sumei de 4.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel (onorariu de avocat). 

În motivarea cererii de apel, apelanta reclamantă a arătat că solicită constatarea nulităţii 
absolute a deciziei de concediere pentru încălcarea art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010, 
potrivit căruia este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă în cazul 
salariatei/salariatului care se află în plata stimulentului de inserţie. De asemenea, a fost încălcat 
principiul unicităţii aplicării sancţiunii disciplinare, fiind a treia sancţiune pentru aceeaşi faptă.  

Contractul individual de muncă este nul absolut pentru neinserarea unei clauze de mobilitate 
exprese potrivit art. 20 alin. 2 lit. c) şi art. 25 C. Mc., pentru neinformarea reclamantei cu privire la 
locul de muncă fix, la diversele locuri de muncă ulterioare şi la schimbarea locului/locurilor de 
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muncă iniţial/iniţiale, precum şi pentru lipsa dovezii informării în acest sens, potrivit art. 17 alin. 1 
şi 4 C. Mc. 

Astfel, s-a dispus concedierea reclamantei pentru încălcarea unor clauze contractuale 
necunoscute, respectiv inexistente. 

Ca urmare a nulităţii absolute a contractului individual de muncă, apelanta reclamantă a 
solicitat şi constatarea nulităţii absolute a deciziei de concediere, potrivit principiului accessorium 
sequitur principale. 

Totodată, reclamanta a solicitat constatarea nulităţii clauzelor din cuprinsul fişei postului 
privind întinderea noţiunii de „farmacii” şi de „zona desemnată”, care permit o interpretare 
extensivă abuzivă. 

În cazul în care se va ignora actul adiţional nr. 11/20.07.2011 şi se va considera valabilă fişa 
anterioară a postului ca făcând corp comun cu contractul individual de muncă, reclamanta a solicitat 
să se constate nulitatea absolută a contractului pentru eroare-obstacol, întrucât nu a înţeles să se 
angajeze să preia oricând, oriunde, oricare şi oricâte dintre farmaciile pârâtei. 
 Exercitarea unei acţiuni de şantajare şi de intimidarea angajatei prin impunerea unor 
obligaţii de serviciu ce nu îi incumbau, cu consecinţa a trei sancţiuni disciplinare, constituie o 
hărţuire, pentru care aceasta justifică interesul despăgubirii. 
 Cu privire la daunele morale de 1 leu, apelanta reclamantă a arătat că s-a manifestat o 
constantă şi rău-voitoare dorinţă a angajatoarei în a-şi discredita personal angajata, prejudiciind-o, 
fără ca aceasta să fi făcut ceva care să justifice un tratament atât de lipsit de omenie. 
 Hărţuirea poate fi dovedită prin lipsa bonusurilor, neacordarea concediilor de odihnă atunci 
când angajata a avut reală nevoie, refuzul informării sale profesionale, refuzul angajatoarei cu 
privire la accesarea de către angajată a unor rapoarte, marginalizarea profesională a acesteia în 
cadrul colectivului, ca urmare a atitudinii angajatoarei faţă de aceasta. 

4. Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea apelului incident ca nefondat, 
invocând excepţia prescripţiei extinctive şi excepţia lipsei de interes în ceea ce priveşte cererea de 
constatare a nulităţii absolute a contractului individual de muncă şi a fişei postului, potrivit art. 268 
lit. d) C. Mc., având în vedere că acest contract a încetat la 31.05.2013 (data comunicării deciziei de 
concediere, în cazul în care se va constata legalitatea şi temeinicia ei). În caz contrar, la 31.03.2014 
pârâta a procedat la reintegrarea reclamantei în baza sentinţei atacate, caz în care cererea sa este 
lipsită de interes. 

Cu privire la perioada plăţii stimulentului de inserţie, pârâta a arătat că art. 25 alin. 2 lit. b) 
din OUG nr. 111/2010 nu vizează desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, 
nefiind instituită o imunitate de răspundere disciplinară. 

Nu a existat o hărţuire a reclamantei la locul de muncă, iar aceasta nu a fost discriminată şi 
nu a dovedit îndeplinirea condiţiilor răspunderii angajatorului, potrivit art. 253 C. Mc. 

5. Prin precizări înregistrate la 28.08.2014, apelanta reclamantă a arătat că obiectul 
contestaţiei a fost reprezentat de ambele pretinse abateri disciplinare, fiind contestată întreaga 
decizie de concediere. 

Prin note scrise înregistrate la 13.10.2014, apelanta pârâtă a arătat că cea de-a doua abatere 
nu a fost contestată, reclamanta nededucând judecăţii nicio critică cu privire la modul în care şi-a 
îndeplinit atribuţiile la farmacia *92 din Constanţa. 
 6. La termenul din 14.10.2014, apelanta pârâtă a invocat excepţia prescripţiei cu privire la 
cererea de constatare a contractului individual de muncă, întrucât acesta a încetat prin acordul 
părţilor. Fiind vorba, din punct de vedere procedural, despre o apărare faţă de un motiv din apelul 
incident, iar nu despre o excepţie privind însăşi cererea de apel, chestiunea în discuţie va face 
obiectul analizei apelului incident, împreună cu celelalte motive de apel şi apărări de fond. 
 7. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi au fost depuse la dosar 
corespondenţa părţilor legată de executarea sentinţei apelate, cererea de demisie a reclamantei din 
31.03.2014, sentinţa civilă nr. 799/10.03.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-a, o cerere 
de strămutare care a fost respinsă de ÎCCJ în dosarul nr. 2902/1/2014, două cereri de recurs 
formulate în dosarul nr. 3588/2/2013, un pontaj pentru perioada 3.07.2009 – 31.03.2011, deciziile 
pârâtei nr. 1401/26.03.2014 şi 1481/1.04.2014. Totodată, au fost audiaţi martorii EF şi CB. 
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 8. Curtea a pus în discuţia părţilor necesitatea suspendării judecăţii în baza art. 413 alin. 1 
pc. 1 C. proc. civ., până la soluţionarea definitivă a dosarului nr. 3588/2/2013.  

Prin precizări depuse la 23.10.2014, apelanta reclamantă s-a exprimat în sensul că această 
măsură nu se impune, în vreme ce apelanta pârâtă a solicitat prin concluzii orale suspendarea 
judecăţii. Ca urmare, curtea se va pronunţa cu prioritate asupra acestei cereri de suspendare 
formulată de apelanta pârâtă. 

Cererea de suspendare a judecăţii va fi respinsă, întrucât dezlegarea cauzei nu depinde de 
existenţa sau inexistenţa unui drept care face obiectul dosarului nr. 3588/2/2013, aflat în prezent în 
recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Astfel, prin hotărârea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nr. 
122/20.03.2013, apelanta pârâtă a fost sancţionată contravenţional pentru săvârşirea unei fapte de 
discriminare legat de alocarea farmaciilor la revenirea apelantei reclamante din concediul pentru 
creşterea copilului. Prin sentinţa civilă nr. 799/10.03.2014 a Curţii de Apel Bucureşti, secţia a VIII-
a, s-a dispus anularea acestei hotărâri, atât pentru motive de formă (nemotivarea hotărârii CNCD), 
cât şi pentru considerente de fond. Instanţa a reţinut, cu privire la motivele de discriminare 
discutate, că „nu este în căderea instanţei de contencios să stabilească dacă reprezintă o modificare a 
contractului individual de muncă coordonarea altor farmacii. Nu reprezintă un aspect care să intre în 
competenţa instanţei de contencios a analiza într-un litigiu având ca obiect discriminare dacă „zona 
desemnată” menţionată în fişa postului este diferită sau nu de „locul muncii” determinat în 
contractul individual de muncă. Prin urmare, analiza făcută într-un litigiu de discriminare nu poate 
viza sintagma „locul muncii” sau modificare locului muncii din perspectiva Codului muncii sau a 
legislaţiei muncii. Acest tip de analiză a sintagmelor în cauză ţine exclusiv de resortul instanţei 
învestite cu litigiul de muncă”. 

În litigiul de faţă, singurul aspect legat de discriminare priveşte daunele morale solicitate 
pentru hărţuire, care constituie o formă agravată a discriminării. Nulitatea contractului individual de 
muncă, a fişei postului şi a deciziei de concediere nu sunt însă invocate pentru motive care ţin de 
calificarea unor acţiuni ca fiind acte de discriminare, ci pentru încălcarea prin acestea a legislaţiei 
muncii. 

Aşa fiind, chiar dacă în ambele dosare este vorba despre aceleaşi fapte, existenţa lor nu este 
contestată (solicitarea preluării unor anumite farmacii, decizia de concediere precedată de alte două 
sancţiuni disciplinare, refuzul reclamantei de a prelua anumite farmacii în condiţiile date). Ceea ce 
se contestă în dosarul nr. 3588/2/2013 este calificarea faptelor ca fiind de discriminare, în vreme ce 
în dosarul de faţă se pune problema dacă acestea relevă încălcări ale legislaţiei muncii. 

Fiind vorba în cele două dosare despre chestiuni diferite, cu precizarea că hărţuirea, ca formă 
agravată a discriminării, nu se dezbate în dosarul nr. 3588/2/2013, rezultă că dezlegarea cauzei de 
faţă nu depinde de soluţia care va fi dată în dosarul respectiv. 
 

III. Analiza apelurilor: 
Cu titlu preliminar, nu se poate constata decăderea apelantei pârâte din dreptul de a motiva 

apelul principal, cum a solicitat apelanta reclamantă prin întâmpinare, nici nu se poate anula acest 
apel, cum a solicitat prin concluziile orale, atât pentru că apelul este motivat în fapt şi în drept, fiind 
indicate explicit părţile din hotărâre contestate (privind anularea deciziei de concediere, reintegrarea 
şi plata despăgubirilor egale cu salariile), cu referiri concrete la situaţia de fapt şi la normele 
aplicabile, potrivit susţinerii apelantei pârâte. Aşadar, apelul principal vizează soluţia primei 
instanţei, iar nu doar considerentele expuse de aceasta. Pe de altă parte, ca temei al apelului au fost 
invocate art. 466 şi urm. C. proc. civ. (sediul materiei acestei căi de atac), precum şi art. 214 din 
Legea nr. 62/2011, care prevede că, în conflictele individuale de muncă, hotărârile primei instanţe 
sunt supuse numai apelului, dispoziţia legală fiind pe deplin aplicabilă şi cauzei de faţă. 

Se mai impune şi menţiunea că, faţă de prevederile art. 476 alin. 2 C. proc. civ., nemotivarea 
apelului nu atrage nulitatea acestuia. 

1. Între părţi s-a încheiat contractul individual de muncă nr. 2207/2.07.2009, în baza căruia 
reclamanta a fost angajată în funcţia de manager de farmacii, cu menţiunea că atribuţiile postului 
sunt cele prevăzute în fişa postului, iar locul muncii este la „*F SA”. 
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Fişa postului a fost comunicată la acel moment reclamantei sub semnătură. 
După ce iniţial reclamanta a coordonat activitatea mai multor farmacii din Bucureşti, 

începând de la 1.11.2010 a fost „relocată pe zona Constanţa”, ocupându-se exclusiv de farmaciile 
*22, *80 şi *92 din Constanţa, astfel cum rezultă din mesajul electronic de la fila 21 din vol. I al 
dosarului de fond. 

Reclamanta s-a căsătorit la 17.12.2010, iar la 08.06.2011 s-a născut fiica acesteia, B*. 
Prin actul adiţional nr. 11/20.07.2011, în timp ce reclamanta se afla în concediu de 

maternitate, părţile au modificat locul muncii, pe care l-au stabilit la punctul de lucru *22 din 
Constanţa,..., celelalte clauze rămânând neschimbate. 

În continuare, reclamanta a beneficiat de concediu pentru creşterea copilului de la 
17.08.2011 până la 7.06.2012, în această perioadă având contractul individual de muncă suspendat 
prin decizia pârâtei nr. 2358/12.08.2011, măsură care a încetat prin decizia nr. 1867/4.06.2012. 

Potrivit mesajului electronic din 07.06.2012, depus la vol. II al dosarului de fond, începând 
de la această dată (care coincide cu data revenirii reclamantei din concediul pentru creşterea 
copilului), „zona de coordonare ASM Buc-Sud se modifică după cum urmează: BNM – *92, *54, 
*134 şi *108, DC – *80, *22, *61, *63, BI – aceeaşi zonă, mai puţin *54 şi *134”. 

Este necontestat că procedura internă de lucru a pârâtei presupunea alocarea farmaciilor 
către managerii de farmacii prin acest tip de mesaje electronice (e-mail). 

Printr-un mesaj electronic din 22.06.2012, depus la vol. II al dosarului de fond, reclamanta a 
arătat că, pentru a fi desemnate şi alte farmacii în responsabilitatea sa, ar trebui să existe un acord şi 
că aşteaptă să i se dea în responsabilitate farmaciile pe care le-a avut în coordonare anterior 
momentului suspendării contractului de muncă, respectiv *22, *80, *92 din Constanţa. Anterior, 
printr-un mesaj electronic din 19.06.2012, reclamanta comunicase coordonatorului managerilor de 
farmacii că, în lipsa unui act adiţional la contractul de muncă, nu poate prelua alte farmacii decât 
cele pe care le avea în coordonare la momentul intrării în concediul pentru creşterea copilului. 
Răspunsul la aceste mesaje a fost că zonele de responsabilitate sunt desemnate în funcţie de 
cerinţele activităţii, iar coordonarea altor farmacii nu reprezintă o modificare a contractului 
individual de muncă. 

Prin decizia nr. 1341832852593/9.07.2012 a Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială Constanţa, s-a aprobat acordarea către reclamantă a stimulentului de inserţie, începând de la 
8.06.2012. 

Printr-un mesaj electronic din 12.10.2012, depus la fila 101 din vol. II al dosarului de fond, 
reclamantei i-a mai fost alocată şi farmacia *137 din Năvodari. Ulterior, reclamantei i-a fost alocată 
şi farmacia *145 din Călăraşi. 

2. În ceea ce priveşte chestiunea invocată de reclamantă a nulităţii contractului individual de 
muncă şi a fişei postului, se impune lămurirea cu prioritate a incidenţei art. 268 lit. d) C. Mc., 
potrivit cu care „cererile în vederea soluţionări unui conflict de muncă pot fi formulate: d) pe toată 
durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract 
individual sau colectiv de muncă.” 

După cum rezultă explicit din conţinutul acestei prevederi legale, ea priveşte doar momentul 
formulării unei cereri având ca obiect nulitatea unui contract individual sau colectiv de muncă, 
astfel încât instanţa rămâne legal învestită chiar dacă, în timpul procesului, contractul încetează. 
Dincolo de interpretarea gramaticală a textului în sensul că acesta se referă doar la formularea unei 
cereri, deci doar la momentul învestirii instanţei, este logic că o sancţiune precum cea de faţă, care 
are la bază neexercitarea dreptului la acţiune până la momentul încetării contractului, nu poate 
interveni şi atunci când acţiunea a fost formulată anterior acestui moment, chiar dacă contractul a 
încetat pe parcursul procesului. Altfel spus, o acţiune formulată în termen nu poate „deveni” 
prescrisă sau tardivă. O asemenea interpretare ar fi de altfel contrară liberului acces la justiţie, 
întrucât însăşi existenţa dreptului la acţiune ar ajunge să depindă decisiv de evenimente exterioare 
voinţei părţii interesate de a acţiona. 

Faptul că în baza sentinţei apelate pârâta a procedat la reintegrarea reclamantei în postul 
deţinut anterior concedierii nu poate conduce la concluzia că aceasta din urmă nu ar avea interes în 
privinţa cererii de constatare a nulităţii contractului individual de muncă şi a fişei postului. Ca 
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urmare a reintegrării, reclamanta se află în situaţia oricărui salariat căruia art. 57 C. Mc. îi oferă 
dreptul la acţiunea în nulitate, deci dacă aceasta nu ar avea interes în formularea unui astfel de 
demers procedural, atunci niciun salariat nu ar avea interes să ceară vreodată constatarea nulităţii 
contractului individual de muncă, deşi legea îi conferă acest drept.  

Pe de altă parte, motivele de nulitate invocate de reclamantă privesc inclusiv o nulitate 
parţială a contractului individual de muncă, în ceea ce priveşte, sub rezerva interpretării în acest fel 
a acestuia, obligaţia salariatului de a efectua vizite la farmaciile coordonate, a căror situare în spaţiu 
nu a fost determinată. Interesul reclamantei constă în acest caz în relevarea unor atribuţii de serviciu 
având o mai mică întindere decât cele rezultând în lipsa constatării nulităţii, cu consecinţe asupra 
aprecierii conduitei sale în context disciplinar. 

3. Neinserarea unei clauze de mobilitate în contractul individual de muncă nu poate constitui 
un motiv de nulitate a acestuia, în condiţiile în care această clauză, prevăzută de art. 20 alin. 2 lit. c) 
şi art. 25 C. Mc., nu face parte din categoria clauzelor esenţiale ale contractului, care sunt prevăzute 
de art. 17 C. Mc., ci din aceea a clauzelor specifice prevăzute de art. 20 C. Mc. – clauze care doar 
pot fi inserate în acest tip de contract. 

Aşa fiind, lipsa unei clauze de mobilitate este exclusiv un element de fapt pe baza căruia se 
stabileşte conţinutul raportului de muncă, utilizând însă în interpretare şi particularităţile felului 
muncii şi atribuţiile postului.  

Potrivit art. 17 alin. 1 şi 4 C. Mc., anterior încheierii sau modificării contractului individual 
de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după 
caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le 
modifice. Elementele din informarea prevăzută la alin. 3 trebuie să se regăsească şi în conţinutul 
contractului individual de muncă. 

Lipsa uneia dintre clauzele esenţiale prevăzute de art. 17 alin. 3 C. Mc. (între care prezintă 
interes în speţă lit. b) – locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul 
să muncească în diverse locuri şi lit. d) teza a II-a – fişa postului, cu specificarea atribuţiilor 
postului) este o chestiune distinctă de aceea a lipsei informării. 

Astfel, lipsa în sine a informării nu este de natură să atragă nulitatea contractului individual 
de muncă, de vreme ce art. 17 alin. 2 C. Mc. prevede că obligaţia de informare se consideră 
îndeplinită la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional. Aşa fiind, 
o dată ce contractul a fost semnat, se consideră că informarea a fost făcută cu privire la toate 
clauzele contractului, în funcţie de care se cercetează conţinutul raportului juridic de muncă. 

În măsura în care din contract lipseşte una dinte clauzele esenţiale, nulitatea poate fi 
determinată de această împrejurare, dar nu şi de lipsa informării, întrucât ar fi un non-sens să se 
considere că raportul de muncă ar fi guvernat şi de alte clauze decât cele cuprinse în contract. 

Ca urmare, nici pretinsa neinformare, nici pretinsa lipsă a dovezii privind informarea 
reclamantei asupra locului de muncă fix, diverselor locuri de muncă ulterioare şi schimbării 
locului/locurilor de muncă iniţial/iniţiale nu sunt de natură să permită constatarea nulităţii 
contractului individual de muncă şi nici a fişei postului. 

4. În forma iniţială, contractul individual de muncă prevedea locul  muncii la „*F SA”, adică 
la sediul acestei societăţi, iar în forma modificată prin actul adiţional nr. 11/20.07.2011 locul muncii 
a fost prevăzut la punctul de lucru *22 din Constanţa. 

Potrivit contractului individual de muncă, reclamanta a fost angajată în postul de manager de 
farmacii, având potrivit fişei postului şi atribuţii de supervizare a activităţii farmaciilor din zona 
desemnată, sens în care planifică vizitele în teritoriu şi colaborează cu forţa de vânzare pentru a 
implementa în teritoriu planul de vânzări agreat şi pentru a dezvolta relaţiile externe; totodată, 
vizitează „leaderii” de opinie (medici, autorităţi) împreună cu forţa de vânzare pentru a îmbunătăţi 
implementarea strategiei şi obiectivelor companiei. Obiectivul postului a fost conturat ca fiind 
implementarea strategiei de vânzare şi marketing stabilite la nivelul companiei, pentru fiecare din 
farmaciile coordonate. 

Din analiza coroborată a clauzelor din contractul individual de muncă referitoare la felul şi 
locul muncii şi a prevederilor fişei postului despre care la pc. F din contract se arată că „atribuţiile 
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postului sunt cele prevăzute în fişa postului, anexă la prezentul contract individual de muncă”, 
curtea reţine că raportul de muncă este clar conturat în sensul art. 17 alin. 3 lit. b) C. Mc. 

Astfel, este prevăzut un loc de muncă care poate fi caracterizat ca fiind principal, precum şi 
obligaţia de a efectua vizite în teritoriu, ceea ce echivalează cu „posibilitatea ca salariatul să 
muncească în diverse locuri”.  

Această situaţie este susţinută şi de particularitatea postului constând în coordonarea mai 
multor farmacii. Chiar dacă ipoteza coordonării unei singure farmacii nu poate fi exclusă, aceasta 
rămâne una pur teoretică, de vreme ce niciun asemenea caz nu a fost relevat la nivelul pârâtei. De 
altfel, şi reclamanta a solicitat în mod repetat prin mesajele electronice prezentate la punctul III.1 al 
acestei decizii să îi fie alocate farmaciile pe care le-a coordonat înainte de a intra în concediul 
pentru creşterea copilului (în număr de trei), rezultând că posibilitatea de a presta munca în acest fel 
(cu vizite periodice la farmaciile coordonate) a fost înţeleasă şi asumată de ambele părţi, dincolo de 
faptul că rezultă cu evidenţă din contractul individual de muncă, coroborat cu fişa postului. 

Lipsa menţionării farmaciilor coordonate din contractul individual de muncă şi din fişa 
postului nu este de natură să atragă nulitatea acestora, întrucât art. 17 alin. 3 lit. b) C. Mc. se referă 
doar la „posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri”, nu şi la necesitatea indicării 
acelor locuri. Situaţia este aceeaşi şi în ceea ce priveşte nemenţionarea posibilităţii ca aceste 
farmacii să fie schimbate, întrucât lipsa obligaţiei de a prevedea în contract farmaciile coordonate 
atrage şi posibilitatea ca acestea să fie schimbate. 

Nu se poate reţine nici nulitatea fişei postului în ceea ce priveşte întinderea noţiunilor de 
„farmacii” şi de „zonă desemnată”, invocată de reclamantă, de vreme ce nici art. 17 alin. 3 lit. b) C. 
Mc. nu prevede, pentru valabilitatea contractului, necesitatea menţionării în concret a tuturor 
locurilor în care salariatul ar putea munci, ci doar această posibilitate.  

Respectiva posibilitate poate rezulta nu numai dintr-o clauză explicită cuprinsă în contract, 
ci şi implicit din coroborarea felului muncii prevăzut în contract (a postului ocupat) cu atribuţiile 
prevăzute în fişa postului, despre care părţile au convenit prin contract că reprezintă o anexă  
acestuia, cum s-a întâmplat în speţă. 

Or, ceea ce este legal în contract, este legal pe cale de consecinţă şi în fişa postului, adică 
atâta timp cât legea nu impune menţionarea în contract a tuturor locurilor în care ar putea lucra 
salariatul, ci doar a acestei posibilităţi, nu se poate aprecia o nulitate a fişei postului sub acelaşi 
aspect, legat de întinderea noţiunilor de „farmacii” şi de „zonă desemnată”. 

Eroarea-obstacol invocată de reclamantă nu ar putea fi reţinută în condiţiile în care din 
contractul individual de muncă coroborat cu fişa postului rezultă că farmaciile coordonate, 
aparţinând unei zone, pot fi mai multe, fără a se preciza care şi câte îi vor fi alocate. Reclamanta a 
aflat astfel că, în virtutea relaţiei de subordonare specifică raporturilor de muncă, angajatorul îi 
poate aloca în principiu orice farmacie, cu precizarea că farmaciile alocate vor aparţine unei zone. 
Nu este aşadar cazul unei erori a reclamantei, ci despre rezervarea de către angajator a unei 
prerogative de repartizare a muncii între salariaţi, despre care reclamanta nu poate afirma că nu a 
ştiut sau nu a înţeles-o la momentul încheierii contractului, faţă de conţinutul acestuia şi al fişei 
postului. 

În concluzie, curtea reţine că susţinerile reclamantei referitoare la nulitatea absolută a 
contractului individual de muncă şi a fişei postului nu se confirmă, punându-se exclusiv problema 
interpretării acestora. 

5. A rezultat implicit din considerentele anterioare că prima instanţă a ajuns la o concluzie 
eronată în ceea ce priveşte efectele actului adiţional nr. 11/20.07.2011, întrucât prin acesta locul de 
muncă a fost modificat doar din punct de vedere teritorial. Anterior acestui act adiţional, sintagma 
„*F SA” din contractul individual de muncă nu se poate interpreta altfel decât desemnând sediul 
societăţii pârâte, iar ulterior a fost indicat un punct de lucru din Constanţa. Aşa fiind, nu s-ar putea 
reţine, precum a făcut prima instanţă, că atribuţiile reclamantei nu mai pot fi în integralitate cele 
menţionate în fişa postului anexă la contractul individual de muncă, aceste atribuţii rămânând în 
realitate aceleaşi din punct de vedere calitativ, în raport cu farmaciile alocate la un moment dat. 

Nu există nicio clauză în contractul individual de muncă şi nici din specificul activităţii nu 
rezultă necesitatea ca locul de muncă, adică biroul managerului de farmacii, trebuie să fie chiar la 
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una dintre farmaciile coordonate, întrucât atribuţiile legate de fiecare dintre farmacii se rezumau la 
vizite periodice. 

Cu toate acestea, aşa cum reclamanta este ţinută de respectarea atribuţiilor prevăzute în fişa 
postului prin raportare la toate farmaciile alocate şi implicit de dispoziţia de alocare primită pe cale 
ierarhică, şi pârâta este obligată să respecte prevederile legale incidente asupra relaţiei de muncă 
dintre părţi, prin care sunt consacrate drepturi în favoarea salariatei. 

Dacă în principiu, ipoteză pe care se bazează considerentele instanţei de apel de la punctele 
III.1-4 ale acestei decizii, reclamanta era obligată să respecte dispoziţia de alocare a farmaciilor 
primită din partea pârâtei, nu se poate pierde din vedere că situarea în spaţiu a farmaciilor nu este o 
chestiune fără relevanţă asupra condiţiilor de muncă. 

Aşa fiind, o dată ce managerului de farmacii i-au fost alocate în vederea coordonării 
farmacii dintr-o anumită zonă, situarea şi întinderea acestei zone sunt elemente componente ale 
condiţiilor de muncă de la un moment dat. 

Potrivit art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002, „la încetarea concediului de maternitate, a 
concediului pentru creşterea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu 
dizabilităţi sau a concediului paternal, salariata/salariatul are dreptul de a se întoarce la ultimul loc 
de muncă ori la un loc de muncă echivalent, având condiţii de muncă echivalente”. 

Condiţiile de muncă la care se referă această prevedere legală sunt acelea de care a 
beneficiat în concret salariata înainte de a intra în concediul de creştere a copilului, ceea ce 
reprezintă o chestiune de fapt distinctă de aceea a determinării clauzelor contractului individual de 
muncă şi a conţinutului fişei postului. 

Potrivit art. 40 alin. 1 lit. a) – c) C. Mc., angajatorul are dreptul să stabilească organizarea şi 
funcţionarea unităţii, să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii, 
precum şi să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor. 
 Având în vedere aceste prerogative, inclusiv cea din speţă de a aloca farmaciile spre 
coordonare fiecărui manager de farmacii, angajatorul a efectuat o asemenea alocare anterior intrării 
reclamantei în concediul pentru creşterea copilului, determinând în concret condiţiile de muncă la 
acel moment ale reclamantei. 
 Caracterul echivalent al condiţiilor de muncă ulterioare reluării activităţii, prevăzut de art. 
10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002, se raportează la condiţiile de muncă existente în concret la data 
începerii concediului pentru creşterea copilului, iar nu la condiţiile de muncă pe care le permite în 
sensul cel mai larg contractul individual de muncă. Dacă raportarea s-ar face la conţinutul 
contractului individual de muncă, la limitele de ansamblu ale marjei de apreciere a angajatorului 
conferite de acest contract, prevederile art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002 nu ar mai avea nicio 
aplicabilitate, deşi conţinutul lor nu poate fi redus la acela de reafirmare a forţei obligatorii a 
contractului. 
 Aşadar, pentru a se verifica dacă pârâta a respectat art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002, 
respectiv dacă a asigurat reclamantei la revenirea din concediul pentru creşterea copilului condiţii 
de muncă echivalente în raport cu momentul intrării acesteia în concediu, este esenţială examinarea 
condiţiilor concrete de muncă din cele două momente. 

6. Dacă anterior intrării în concediul pentru creşterea copilului reclamanta coordona 
farmaciile *22, *80 şi *92 din Constanţa, la momentul revenirii din acest concediu i-au fost alocate, 
începând de la 7.06.2012, farmaciile *92 din Constanţa, *54 din Giurgiu, *134 din Giurgiu şi *108 
din Târgovişte, în vreme ce farmaciile *22 şi *80 au rămas alocate unui alt manager. 

Ulterior, reclamantei i-au mai fost alocate farmaciile *137 din Năvodari în cursul lunii 
octombrie 2012 şi *145 din Călăraşi în cursul lunii noiembrie 2012. 

Este necontestat că reclamanta are domiciliul în Constanţa. Pe şosea, între Constanţa şi 
Târgovişte sunt 309 km, între Constanţa şi Giurgiu sunt 280 km, iar între Constanţa şi Călăraşi sunt 
143 km. Se face referire la distanţa pe şosea întrucât, potrivit întrebării nr. 30 a comisiei de 
cercetare disciplinară şi răspunsului la aceasta, reclamantei i-a fost furnizată folosinţa unui 
autoturism de serviciu şi a unui card de benzină.   

Fiind întrebată în cursul cercetării disciplinare despre impedimentele personale de a prelua 
farmaciile astfel alocate (întrebarea nr. 24 – fila 83 din vol. I al dosarului de fond), reclamanta a 
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indicat faptul că are în îngrijire un copil care nu a împlinit vârsta de 2 ani ca fiind un asemenea 
impediment. De asemenea, răspunzând la întrebarea nr. 32, reclamanta a arătat că anterior zona 
desemnată nu cuprindea o arie atât de largă şi că nu avea un copil în întreţinere. 

Au fost menţionate deja la punctul III.1 al acestei decizii cele două mesaje electronice prin 
care reclamanta a arătat coordonatorului său că nu poate prelua alte farmacii decât cele pe care le 
avea în coordonare la momentul intrării în concediul pentru creşterea copilului şi că aşteaptă să îi fie 
alocate farmaciile coordonate anterior (cele trei din Constanţa). 

Totuşi, art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002 nu prevede obligaţia angajatorului de a asigura 
salariatei condiţii de muncă identice cu cele avute anterior intrării în concediul pentru creşterea 
copilului, ci doar condiţii de muncă echivalente, ceea ce presupune să nu fie semnificativ diferite de 
cele anterioare, chiar dacă există unele deosebiri. 

La aprecierea caracterului echivalent al condiţiilor de muncă trebuie ţinut cont de felul 
muncii, de specificul activităţii prestate de salariat, nu însă până într-acolo încât să se admită 
crearea unor condiţii de muncă semnificativ diferite de cele anterioare. 

7. În ceea ce priveşte specificul muncii prestate de reclamantă, aceasta presupune ca 
majoritatea timpului de lucru să fie petrecut la birou, fiind în concret amenajat un birou la farmacia 
*92 din Constanţa, însă şi vizite periodice la celelalte farmacii coordonate.  

Chiar dacă locul de muncă al reclamantei (biroul) a fost prevăzut prin actul adiţional nr. 
11/20.07.2011 la farmacia *22 din Constanţa, iar în fapt acesta a fost mutat după reluarea activităţii 
la sediul farmaciei *92 din aceeaşi localitate, acest aspect relevă o schimbare a condiţiilor de 
muncă, fiind vorba despre farmacii situate în aceeaşi localitate. 

Astfel cum rezultă însă din adresa pârâtei nr. 2683/27.08.2012, semnată de directorul 
general şi depusă la fila 163 din vol. II al dosarului de fond, specificul funcţiei reclamantei 
presupune deplasări între farmaciile coordonate, iar nu exclusiv muncă de birou.  

În acelaşi sens, în cuprinsul contestaţiei adresate Curţii de Apel Bucureşti, depusă la filele 
137-140 din vol. I al dosarului de fond şi semnată de directorul general, orice persoană care deţine 
funcţia de manager de farmacii, area sales manager, trebuie să se deplaseze la farmaciile alocate în 
vederea coordonării acestora, însă această activitate se realizează strict în timpul programului zilnic 
de lucru, după terminarea programului revenind în sânul familiei sale. De asemenea, specificul 
funcţiei reclamantei presupune şi deplasări cel mult o dată pe săptămână între farmaciile coordonate 
din zona desemnată, iar nu exclusiv munca de birou. 

Înainte de intrarea în concediul pentru creşterea copilului, coordonarea celor trei farmacii 
din Constanţa, chiar dacă presupunea astfel de deplasări, se putea realiza în timpul programului 
zilnic de lucru de 8 ore, deplasările având loc în interiorul aceleiaşi localităţi. 

Prin contrast, o deplasare de la Constanţa la Târgovişte şi retur (618 km) ocupă practic tot 
programul zilnic de muncă de 8 ore, astfel încât pentru exercitarea atribuţiilor de coordonare a 
farmaciei din această localitate este necesară o deplasare de cel puţin două zile de lucru. Situaţia 
este aceeaşi în cazul farmaciilor Giurgiu, până la care deplasarea tur-retur este de 560 km, cu 
menţiunea că în această localitate au fost alocate două farmacii, fiind imposibil (într-o viziune 
rezonabilă) ca vizita la acestea să se facă în cadrul unei singure zile de lucru. Distanţa este 
semnificativă şi în cazul farmaciei din Călăraşi, o deplasare tur-retur fiind de 286 km. 

Necesitatea efectuării săptămânal sau chiar lunar a unor astfel de deplasări, cu consecinţa 
petrecerii în localităţile respective a mai multor nopţi, este un aspect semnificativ care 
caracterizează condiţiile de muncă, astfel încât acestea sunt net diferite, iar nu echivalente, în raport 
cu acelea existente anterior intrării în concediul pentru creşterea copilului, când deplasările se 
făceau în interiorul aceleiaşi localităţi. 

Este de subliniat totodată, dincolo de caracterul neechivalent al condiţiilor de muncă de la 
cele două momente, şi concomitenţa dintre schimbarea acestor condiţii şi reluarea activităţii la 
terminarea concediului pentru creşterea copilului, respectiv data de 7.06.2012. 

Faptul că între noile farmacii alocate reclamantei s-a aflat şi cea din Năvodari, jud. 
Constanţa, pe care aceasta a şi coordonat-o la un moment dat, nu poate fi interpretat în sensul că 
reclamanta ar fi trebuit să accepte şi coordonarea celorlalte farmacii aflate la distanţă mai mare de 
domiciliul său. 
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Angajatorul pârât şi-a încălcat obligaţia prevăzută de art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002 
de a asigura salariatei condiţii de muncă echivalente la revenirea din concediul pentru creşterea 
copilului, supunând-o perspectivei unor deplasări lungi pe care nu trebuia să le efectueze anterior 
intrării în concediu, astfel că orice concesie chiar şi temporară a salariatei, prin care aceasta a 
încercat să se supună parţial noilor condiţii de muncă, coordonând şi farmacia din Năvodari, jud. 
Constanţa, nu poate să transforme caracterul neechivalent al noilor condiţii de muncă într-un 
caracter echivalent. Echivalenţa condiţiilor de muncă nu rezultă din conduita salariatului, ci din 
cerinţele impuse de angajator. 

O dată ce obligaţia de a asigura condiţii de muncă echivalente a fost încălcată, salariatei nu i 
se poate reproşa neîndeplinirea acelor atribuţii care corespund unor condiţii de muncă neechivalente 
cu cele existente anterior intrării în concediul pentru creşterea copilului, obligaţiile sale de serviciu 
rezumându-se la cele corespunzătoare unor condiţii de muncă echivalente cu acestea. 

8. Prin decizia pârâtei nr. 2119/29.05.2013, reclamanta a fost sancţionată cu desfacerea 
disciplinară a contractului individual de muncă, reţinându-se în sarcina sa săvârşirea a două abateri 
disciplinare constând în neîndeplinirea dispoziţiilor superiorului ierarhic de preluare integrală a 
zonei de farmacii desemnate a fi coordonate, respectiv farmaciile *54, *134, *108, *137 şi *145, 
precum şi de implicare în activităţile de marketing, prin cunoaşterea, promovarea şi implementarea 
acţiunilor stabilite de societate, în speţă prezentarea planului de acţiune şi atitudinii personalului din 
subordine în legătură cu activităţile de marketing desfăşurate în cadrul farmaciei *92 în luna martie 
2013. 

În ceea ce priveşte prima abatere, din considerentele expuse la punctul III.7 al acestei decizii 
că refuzul reclamantei de preluare în vederea coordonării a farmaciilor situate în alte localităţi decât 
Constanţa are la bază nerespectarea de către pârâtă a obligaţiei de a asigura condiţii de muncă 
echivalente la întoarcerea din concediul pentru creşterea copilului, în raport cu cele existente la 
momentul intrării în concediu, astfel încât obligaţiile de serviciu ale reclamantei se rezumă la cele 
corespunzătoare unor condiţii de muncă echivalente. 

De aceea, refuzul de preluare a farmaciilor mai sus menţionate nu constituie o încălcare a 
obligaţiilor de serviciu ale reclamantei, deci nici abatere disciplinară. În sensul art. 247 C. Mc., 
ordinele şi dispoziţiile conducătorilor ierarhici pot sta la baza angajării răspunderii disciplinare a 
salariaţilor numai în măsura în care sunt legale, nu şi atunci când constituie încălcări ale legii 
edictate în considerarea unei situaţii personale obiective a salariatului, cum s-a întâmplat în speţă la 
momentul revenirii reclamantei din concediul pentru creşterea copilului. 

Pentru acest motiv, sub aspectul primei abateri, decizia de concediere se dovedeşte nelegală, 
fapta reţinută în sarcina reclamantei neconstituind abatere disciplinară, raportat la obligaţiile sale 
corespunzătoare condiţiilor de muncă la care era îndreptăţită potrivit art. 10 alin. 8 din Legea nr. 
202/2002. 

9. Nu poate fi reţinut însă că ar fi fost încălcat principiul unicităţii sancţiunii disciplinare, 
întrucât refuzul constituie o faptă continuă (nu continuată, cum s-a reţinut în decizia de concediere, 
întrucât o faptă este continuă atunci când săvârşirea ei durează în timp şi este continuată atunci când 
constă în mai multe acte materiale realizate în executarea aceleiaşi rezoluţii), astfel încât la 
momentul constatării refuzului are loc epuizarea faptei, refuzul manifestat în continuare 
constituindu-se într-o nouă faptă. Aşadar, reclamanta nu a fost sancţionată de trei ori pentru aceeaşi 
faptă, ci pentru fapte diferite, care se aseamănă numai din punct de vedere calitativ, însă au avut loc 
în perioade diferite, fiecare finalizată prin constatarea lor printr-o altă decizie de sancţionare. 

Este adevărat că pentru fapte asemănătoare reclamanta a mai fost sancţionată prin două 
decizii ale pârâtei, iar contestaţia împotriva acestora a fost respinsă de prima instanţă. Totuşi, nu se 
poate reţine autoritatea de lucru judecat a sentinţei respective atât pentru lipsa identităţii de obiect, 
întrucât faptele deduse judecăţii, sunt, după cum a fost mai sus reţinut, diferite, cât şi pentru că 
împotriva acelei sentinţe a fost declarat recurs, a cărui judecată a fost suspendată până la 
soluţionarea prezentei cauze. Or nu se poate reţine într-un al doilea proces autoritatea de lucru 
judecat, sub aspect pozitiv, în raport cu o hotărâre recurată, dacă judecata recursului a fost 
suspendată până la soluţionarea celui de-al doilea proces (cel de faţă), care are deci o înrâurire 
hotărâtoare asupra acelei cauze (acesta fiind motivul suspendării judecăţii în primul dosar), iar 
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dincolo de această înrâurire, soluţia asupra recursului (care urmează a fi dată ulterior celei din 
prezenta cauză datorită suspendării judecăţii) nu poate fi anticipată. 

10. În ceea ce priveşte a doua abatere reţinută în sarcina reclamantei prin decizia de 
concediere, nu se poate reţine că prima instanţă a omis să o cerceteze, întrucât nici reclamanta nu a 
contestat săvârşirea ei prin cererea de chemare în judecată, legalitatea sau temeinicia deciziei sub 
acest aspect nefiind dedusă judecăţii. 

Astfel, reclamanta nu a adus nici un argument în sensul că nu ar fi săvârşit această abatere 
ori că fapta nu ar constitui abatere disciplinară, constând în neîndeplinirea dispoziţiilor superiorului 
ierarhic de implicare în activităţile de marketing, prin cunoaşterea, promovarea şi implementarea 
acţiunilor stabilite de societate, în speţă prezentarea planului de acţiune şi atitudinii personalului din 
subordine în legătură cu activităţile de marketing desfăşurate în cadrul farmaciei *92 în luna martie 
2013. În lipsa oricărei critici pe fondul acestei abateri, nici prima instanţă nu era ţinută să cerceteze 
dacă reclamanta a săvârşit-o sau nu, fiind dimpotrivă obligată să respecte principiul disponibilităţii, 
ceea ce a şi făcut. 

Chiar dacă săvârşirea acestei a doua abateri nu a fost contestată şi deci, în privinţa legalităţii 
şi temeiniciei deciziei de concediere strict sub acest aspect instanţa nu avea nimic de cercetat, 
aceasta nu putea omite să observe că, de vreme ce a doua abatere nu a fost contestată, iar decizia de 
concediere în întregime nu este lovită de nulitate absolută, în lumina considerentelor reţinute 
anterior care relevă că atât contractul individual de muncă, cât şi fişa postului sunt valabile, decizia 
rămâne legală şi temeinică sub aspectul acestei a doua abateri disciplinare. 

Aşa fiind, prima instanţă ar fi trebuit să menţină decizia sub aspectul celei de-a doua abateri 
şi să verifice dacă, în condiţiile în care decizia este nelegală sub aspectul primei abateri, se mai 
menţine raportul de proporţionalitate între gravitatea faptei şi sancţiunea aplicată. 

11. În privinţa acestei proporţionalităţi, prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 
11/2013, pronunţată în procedura recursului în interesul legii şi obligatorie pentru instanţe potrivit 
art. 517 alin. 4 C. proc. civ., s-a stabilit că „instanţa competentă să soluţioneze contestaţia 
salariatului împotriva sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este 
greşit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancţiune disciplinară”. S-a stabilit de asemenea, în 
susţinerea acestei soluţii, că „procedând la înlocuirea sancţiunii, instanţa nu dă altceva sau mai mult 
decât s-a cerut, ci restabileşte echilibrul între conduita culpabilă a salariatului şi sancţiunea 
disproporţionată aplicată de angajator”. 

Pe de altă parte, reindividualizarea sancţiunii se impune din punctul de vedere al asigurării 
respectării art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010, potrivit căruia „este interzis angajatorului să 
dispună încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu în cazul: b) salariatei/salariatului care se 
află în plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7”. 

Această prevedere legală instituie o interdicţie de încetare a contractului de muncă din 
iniţiativa angajatorului (întrucât interdicţia i se adresează doar acestuia – „este interzis 
angajatorului”), de la care legea prevede o sigură excepţie la alin. 4 al art. 25: „în cazul concedierii 
pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului”. 

Aşa fiind, în niciun alt caz angajatorul nu îl poate concedia pe salariat în perioada în care 
acesta beneficiază de stimulentul de inserţie, aşa cum nu îl poate concedia nici în cazurile prevăzute 
de art. 60 alin. 1 C. Mc., interdicţia fiind valabilă inclusiv în cazul concedierii disciplinare, întrucât 
legea nu îl exceptează din ipoteza ei, aşa cum face în cazul în care concedierea intervine „pentru 
motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului”. 

Alin. 3 al art. 25 din OUG nr. 111/2010, potrivit căruia „interdicţia prevăzută la alin. 2 se 
extinde, o singură dată, cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în 
unitate”, are în vedere situaţia prevăzută de alin. 2 lit. a), respectiv a „salariatei/salariatului care se 
află, după caz, în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an sau de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap”, salariat care nu poate fi concediat nici timp de 6 
luni de la revenirea dintr-unul dintre aceste tipuri de concedii. De asemenea, ea are în vedere şi 
interdicţia prevăzută de alin. 2 lit. b), însă numai dacă salariatul a revenit, de exemplu din concediul 
pentru creşterea copilului de până la 2 ani, la un moment ulterior împlinirii de către copil a vârstei 
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de 1 an şi 6 luni, astfel încât cele 6 luni expiră la un moment ulterior încetării plăţii stimulentului de 
inserţie. 

În acest sens, trebuie înţeles că, în cazul prevăzut de art. 25 alin. 2 lit. b), extinderea 
interdicţiei de concediere „cu până la 6 luni după revenirea definitivă a salariatei/salariatului în 
unitate” nu poate fi interpretată ca o anulare a acestei interdicţii în cazul salariaţilor care se află în 
plata stimulentului de inserţie ca urmare a revenirii din concediul pentru creşterea copilului de până 
la 2 ani, anterior împlinirii de către copil a vârstei de 1 an şi 6 luni. Nu se poate ajunge astfel la 
concluzia că salariatul ar putea fi concediat chiar dacă se află în plata stimulentului de inserţie, în 
condiţiile în care acest lucru este interzis expres de art. 25 alin. 2 lit. b). 

Dimpotrivă, extinderea interdicţiei de concediere potrivit art. 25 alin. 3 din OUG nr. 
111/2010 este o măsură destinată să ofere salariaţilor un nivel sporit de protecţie, iar nu să 
legitimeze concedierea lor în perioada în care beneficiază de stimulent de inserţie, chiar dacă au 
trecut mai mult de 6 luni de la revenirea la locul de muncă. 

12. Potrivit art. 7 alin. 1 şi 2 din acelaşi act normativ, „persoanele care în perioada în care 
sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, prevăzut la art. 2 alin. 1, 
obţin venituri supuse impozitului prevăzute la art. 3 au dreptul la un stimulent de inserţie în 
cuantum lunar de 1 ISR. Stimulentul de inserţie prevăzut la alin. 1 se acordă după cum urmează: a) 
pentru persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. 1 
lit. a), dacă acestea obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 
un an, pentru perioada rămasă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani; b) pentru 
persoanele care beneficiază de concediul pentru creşterea copilului prevăzut la art. 2 alin. 1 lit. b), 
dacă acestea obţin venituri supuse impozitului, după împlinirea de către copil a vârstei de un an, 
pentru perioada rămasă până la împlinirea de către acesta a vârstei de 2 ani”. 

La punctul III.1 al prezentei decizii s-a arătat deja că reclamanta a beneficiat de concediu 
pentru creşterea copilului de la 17.08.2011 până la 7.06.2012, în această perioadă având contractul 
individual de muncă suspendat prin decizia pârâtei nr. 2358/12.08.2011, măsură care a încetat prin 
decizia nr. 1867/4.06.2012. Prin decizia nr. 1341832852593/9.07.2012 a Agenţiei Judeţene pentru 
Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa, s-a aprobat acordarea către reclamantă a stimulentului de 
inserţie, începând de la 8.06.2012. 

Potrivit art. 7 din OUG nr. 111/2010 mai sus citat, reclamanta era îndreptăţită în baza 
deciziei Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa la plata stimulentului de 
inserţie până la împlinirea de către copilul acesteia, B*, a vârstei de 2 ani, ceea ce s-a întâmplat la 
8.06.2013.  

Aşadar, interdicţia prevăzută de art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010 se afla în vigoare 
la data emiterii deciziei de concediere contestate în cauză (29.05.2013), precum şi la data 
comunicării acesteia către reclamantă (31.05.2013, potrivit menţiunii de primire de pe ultima pagină 
a deciziei). 

Interdicţia legală de concediere prevăzută de art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010 nu 
priveşte şi angajarea în sine a răspunderii disciplinare a salariatului, ci se limitează la concediere, 
ceea ce în cazul angajării răspunderii disciplinare a salariatului implică interdicţia de aplicare a 
sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului individual de muncă, nu însă şi interdicţia de 
aplicare a unei alte sancţiuni disciplinare. 

O asemenea soluţie este evidentă de vreme ce art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010 
interzice angajatorului să dispună doar încetarea raporturilor de muncă, nu şi sancţionarea 
disciplinară a salariatului, astfel încât, în cazul în care această interdicţie a fost totuşi încălcată cu 
ocazia angajării răspunderii disciplinare a salariatului, instanţa care constată că erau întrunite 
condiţiile angajării răspunderii disciplinare este datoare să reindividualizeze sancţiunea disciplinară, 
înlocuind desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă cu o altă sancţiune disciplinară, 
raportat la gravitatea abaterii săvârşite. 

13. A fost mai sus arătat că abaterea disciplinară care se impune a fi menţinută în sarcina 
reclamantei, de vreme ce faptul săvârşirii ei nu a fost contestat, a fost reprezentată de neîndeplinirea 
dispoziţiilor superiorului ierarhic de implicare în activităţile de marketing, prin cunoaşterea, 
promovarea şi implementarea acţiunilor stabilite de societate, în speţă prezentarea planului de 
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acţiune şi atitudinii personalului din subordine în legătură cu activităţile de marketing desfăşurate în 
cadrul farmaciei *92 în luna martie 2013. 

Pentru a putea face aprecieri asupra individualizării corecte a sancţiunii disciplinare aplicate 
pentru această abatere, este necesară evidenţierea elementelor concrete care compun inacţiunea care 
face obiectul sancţionării. În condiţiile unor exprimări preponderent generice în cuprinsul deciziei 
de concediere, curtea reţine că elementele de fapt concrete, menţionate în respectiva decizie, care 
caracterizează conduita culpabilă a reclamantei, au constat în omisiunea acesteia de a răspunde 
mesajului electronic al superiorului din 27.03.2013, în sensul de a comunica „detalierea 
implementării campaniei”, precum şi în „implementarea a doar 2 game, în limita stocului 
disponibil”, în condiţiile necomunicării către superiorul direct sau iniţiatorul proiectului de 
marketing a faptului că farmacia *92 nu are în stoc gama respectivă. 

Referitor la mesajul electronic al conducătorului ierarhic din 27.03.2013 (depus la fila 38 din 
vol. II al dosarului de fond), în sensul că „te rog să îmi scrii zilnic cine şi ce face, câţi clienţi se 
abordează – cum? Câţi cumpără?”, superiorul în cauză (coordonatorul managerilor de farmacii) a 
întocmit adresa nr. 1246/28.03.2013, depusă la fila 40 din acelaşi volum, prin care a adus la 
cunoştinţa conducerii pârâtei, referitor la chestiunea aici analizată, că reclamanta „nu a răspuns 
solicitării transmise de mine în data de 27.03.2013”, ceea ce a generat „imposibilitatea evaluării 
acţiunilor de marketing şi luării măsurilor de creştere a vânzărilor”. 

Potrivit deciziei de concediere, reclamanta s-a apărat în sensul că a văzut cu întârziere 
mesajul electronic trimis de coordonator, fiind probabil vorba despre „o scăpare”. 

Este legitim că pârâta a reţinut în cuprinsul deciziei de concediere că reclamanta a 
recunoscut săvârşirea celei de-a doua abateri, de altfel aceasta neaducând nicio susţinere ori 
argument contrar prin contestaţia adresată instanţei de judecată. Totuşi, gravitatea omisiunii în 
discuţie, constând în esenţă în lipsa de comunicare cu superiorul ierarhic pe marginea implementării 
unei campanii de vânzări, nu justifică sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de 
muncă, dincolo de faptul că aceasta nu se putea aplica oricum datorită interdicţiei legale prevăzute 
de art. 25 alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010. Dimpotrivă, singura sancţiune care se poate justifica 
din perspectiva acestei gravităţi este aceea constând în avertismentul scris prevăzut de art. 248 alin. 
1 lit. a) C. Mc. 

În acest sens, se are în vedere că, în prima zi în care nu a primit răspuns la mesajul său 
electronic, superiorul ierarhic al reclamantei a şi informat prin adresa sus-menţionată conducerea 
pârâtei în legătură cu pretinsele deficienţe din activitatea reclamantei, deşi, cu privire la chestiunea 
de bază, constând în alocarea farmaciilor şi refuzul de preluare a acestora, situaţia litigioasă fusese 
generată chiar de acest coordonator, care a încălcat dreptul salariatei care revine din concediul 
pentru creşterea copilului de a beneficia de condiţii de muncă echivalente cu cele avute anterior 
intrării în concediu, indiferent de situaţia altor salariaţi aflaţi în situaţii asemănătoare sau similare. 

Fiind vorba deci despre o lipsă de comunicare în privinţa căreia elementul central se rezumă 
la omisiunea de a răspunde la un mesaj electronic, fapt constatat chiar în ziua în care acest răspuns 
era aşteptat (a doua zi după solicitarea răspunsului zilnic), în condiţiile în care decizia nu 
menţionează concret că din această pricină s-au produs pierderi în forma unui beneficiu nerealizat, 
nu se poate susţine că gravitatea faptei ar fi altfel decât redusă, caz în care numai sancţiunea 
constând în avertisment scris se dovedeşte proporţională cu aceasta. 

La individualizarea acestei sancţiuni nu pot fi luate în considerare cele două decizii prin care 
reclamanta a fost sancţionată disciplinar, fiind arătat la punctul III.9 al prezentei decizii civile că 
judecata contestaţiei împotriva celor două decizii a fost suspendată în faza recursului până la 
soluţionarea definitivă a cauzei de faţă, chiar dacă în primă instanţă contestaţia a fost respinsă. Pe de 
o parte nu se poate reţine, sub aspect pozitiv, autoritatea de lucru judecat a sentinţei prin care 
contestaţia a fost respinsă, de vreme ce judecata recursului a fost suspendată până la soluţionarea 
procesului de faţă, care ar avea deci o înrâurire hotărâtoare asupra acelei cauze (acesta fiind temeiul 
suspendării). Pe de altă parte, existenţa unor abateri disciplinare săvârşite anterior de salariat poate 
sta la baza reţinerii caracterului repetat al abaterilor disciplinare atâta vreme cât săvârşirea acelor 
alte abateri este certă, fie ca urmare a necontestării lor, fie a respingerii contestaţiei printr-o hotărâre 
beneficiind de autoritate de lucru judecat deplină. Or, revenind asupra acestui aspect, autoritatea de 
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lucru judecat provizorie, sub aspect pozitiv, a unei hotărâri definitive, dar nu irevocabile (potrivit 
vechiului Cod de procedură civilă), nu se poate reţine în procesul de soluţionarea căruia ar urma să 
depindă caracterul irevocabil al acesteia, de vreme ce judecata ei a fost suspendată în baza art. 244 
alin. 1 pc. 1 C. proc. civ. vechi, prin încheierea din 4.10.2013 din dosarul nr. 10006/118/2012 al 
Curţii de Apel Constanţa, secţia I civilă, iar soluţia care va fi dată recursului şi implicit contestaţiei 
împotriva deciziilor anterioare de sancţionare disciplinară nu poate fi în niciun fel anticipată. 

În lumina considerentelor mai sus expuse, curtea va reforma în parte sentinţa apelată, 
anulând decizia contestată doar sub aspectul primei abateri şi al sancţiunii aplicate, înlocuind-o pe 
aceasta din urmă, aplicată pentru cea de-a doua abatere, cu avertisment. Pe cale de consecinţă, faţă 
de prevederile art. 80 alin. 1 şi 2 C. Mc., dispoziţiile primei instanţe referitoare la reintegrarea 
reclamantei în funcţia deţinută anterior concedierii şi la obligarea pârâtei la plata despăgubirii egale 
cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, vor fi 
menţinute. 

14. În ceea ce priveşte daunele morale solicitate de reclamantă pentru hărţuire, curtea are în 
vedere că hărţuirea constituie o formă agravată de discriminare, definită de art. 1 alin. 5 din OG nr. 
137/2000 privind prevenirea si sancţionarea tuturor formelor de discriminare ca fiind „orice 
comportament pe criteriu de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
gen, orientare sexuală, apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat 
ori azilant sau orice alt criteriu care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori 
ofensiv.” 

Totodată, art. 4 lit. c) din Legea nr. 202/2002 defineşte hărţuirea, în înţelesul acestui act 
normativ privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, ca fiind „situaţia în care 
se manifestă un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea 
demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau 
jignitor”. 

Referitor la speţă, rămâne o chestiune care face obiectul dosarului nr. 3588/2/2013 al Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie dacă încălcarea dreptului reclamantei de a beneficia la revenirea din 
concediul pentru creştere copilului de condiţii de muncă echivalente cu cele avute anterior intrării în 
acest concediu, precum şi a dreptului de a nu fi concediată în perioada în care beneficiază de 
stimulent de inserţie constituie sau nu fapte de discriminare (de tratament nefavorabil bazat pe 
criterii de natura celor enumerate). 

Ceea ce este însă cert este că aceste încălcări de drepturi nu relevă existenţa unei hărţuiri, 
întrucât nicio probă nu dovedeşte că prin ele pârâta a creat un cadru intimidant, ostil, degradant ori 
ofensiv, respectiv un mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor, legat de sexul 
reclamantei sau de alt criteriu, cum ar fi responsabilitatea familială a acesteia. Dimpotrivă, pârâta nu 
a urmărit decât satisfacerea intereselor sale economice, apreciind că prin alocarea farmaciilor 
respective spre a fi coordonate de reclamantă şi-ar asigura rezultate economice mai bune. 

Aşa cum s-a reţinut deja la punctul III.13 al prezentei decizii că deciziile de sancţionare 
anterioare, contestate în dosarul nr. 10006/118/2012 al Curţii de Apel Constanţa, nu pot sta la baza 
aprecierii caracterului repetat al abaterilor disciplinare, spre a avea relevanţă în privinţa sancţiunii 
disciplinare aplicate pentru cea de-a doua abatere disciplinară reţinută în sarcina reclamantei, 
existenţa acestor două decizii de sancţionare nu pot sta nici la baza reţinerii unui mediu intimidant, 
ostil sau degradant, întrucât nu se poate anticipa asupra modului de soluţionare a recursului în 
dosarul în care se dezbate legalitatea şi temeinicia acestora, fiind de asemenea reţinut la punctul 
III.9 al deciziei de faţă că faptele sancţionate prin cele decizii, respectiv prin decizia contestată în 
speţă, sunt diferite, chiar dacă sunt asemănătoare din punct de vedere calitativ. 

În legătură cu hărţuirea, reclamanta a făcut referire în cadrul motivelor de apel la lipsa 
bonusurilor, neacordarea concediilor de odihnă atunci când a avut nevoie, refuzul informării 
profesionale şi cu privire la accesarea unor rapoarte, marginalizarea profesională a acesteia, dar s-a 
referit în mod generic la aceste aspecte, fără a releva aspecte de fapt concrete, astfel încât, în lipsa 
unor susţineri concrete, dar şi a probelor în acest sens, curtea nu ar putea să reţină că a fost creat un 
mediu de natura celui descris la art. 1 alin. 5 din OG nr. 137/2000 sau la art. 4 lit. c) din Legea nr. 
202/2002. 
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Pe de altă parte, simpla implicare a salariatului în desfăşurarea unor proceduri disciplinare 
nu constituie un act de intimidare sau de şantajare a salariatului cu pierderea locului de muncă, 
întrucât aceasta ar presupune că orice concediere nelegală şi/sau netemeinică ar avea la bază o 
hărţuire, intimidare sau şantajare a salariatului, ceea ce nu este real. 

Rezultă astfel că, sub aspectul daunelor morale solicitate pentru hărţuire, soluţia primei 
instanţe de respingere a cererii se dovedeşte legală şi temeinică, urmând a fi menţinută. 

15. În ceea ce priveşte daunele morale solicitate pentru prejudiciul cauzat prin concedierea 
abuzivă, consecinţă a unor sancţiuni disciplinare anterioare, s-a reţinut deja că respectivele sancţiuni 
sunt contestate într-un proces nesoluţionat irevocabil, caz în care în cauza de faţă nu pot fi 
considerate ca având caracter ilicit. 

Pe de altă parte, în ceea ce priveşte caracterul abuziv al concedierii, acesta este evident de 
vreme ce a avut la bază încălcarea unor prevederi legale de protecţie a salariatului pe care 
angajatorul avea obligaţia să le respecte, respectiv art. 10 alin. 8 din Legea nr. 202/2002 şi art. 25 
alin. 2 lit. b) din OUG nr. 111/2010, după cum s-a reţinut mai sus. 

În cazul concedierilor nelegale, despăgubirea salariatului pentru prejudiciul cauzat acestuia 
se realizează în principal prin plata retroactivă a drepturilor salariale neîncasate, potrivit art. 80 alin. 
1 C. Mc., acestea reprezentând contravaloarea prejudiciului material cauzat salariatului prin 
concedierea nelegală.  

Prejudiciul este material atunci când poate fi cuantificat în bani şi prin aceasta se deosebeşte 
de prejudiciul moral, care nu poate fi cuantificat în bani. Prin urmare, clasificarea prejudiciului în 
material şi moral nu se suprapune peste clasificarea drepturilor subiective civile în patrimoniale şi 
nepatrimoniale. Aşa fiind, ca urmare a încălcării unui drept subiectiv patrimonial poate rezulta fie 
un prejudiciu material, fie un prejudiciu moral, fie ambele categorii de prejudicii. 

În cazul concedierii nelegale şi/sau netemeinice, drepturile încălcate de angajator au caracter 
patrimonial şi îşi au izvorul în contractul individual de muncă. Prejudiciul material cauzat 
salariatului este dat de contravaloarea drepturilor salariale neîncasate, iar prejudiciul moral poate 
exista în măsura în care, prin încălcarea aceloraşi drepturi patrimoniale ale salariatului, i-au fost 
aduse acestuia pagube suplimentare, necuantificabile în bani. 

Ca şi în dreptul comun, existenţa prejudiciului moral, dincolo că nu poate fi cuantificat în 
bani, trebuie dovedită. Faptul că în cazul conflictelor de muncă sarcina probei aparţine 
angajatorului, potrivit art. 272 C. Mc., nu înseamnă că prejudiciul moral este prezumat şi nici că 
orice afirmaţie a salariatului cu privire la existenţa acestui prejudiciu este invariabil considerată 
dovedită, angajatorul fiind de facto pus în situaţia de face o probaţiune imposibilă privind fapte 
negative contrare celor afirmate de salariat. Dimpotrivă, faptele negative se probează, ca şi în 
dreptul comun, prin dovedirea faptelor pozitive contrare, chiar dacă aceasta presupune inversarea 
sarcinii probei: faptul pozitiv va fi dovedit de cel care îl afirmă. Astfel, dacă de exemplu salariatul 
afirmă că i-au fost cauzate probleme în domeniul vieţii private ori al demnităţii, acesta trebuie să 
dovedească faptul respectiv, neputând fi pus angajatorul în situaţia să probeze că viaţa privată a 
salariatului a decurs fără nici o problemă şi că demnitatea acestuia nu a suferit atingeri, probaţiune 
care pentru angajator ar fi imposibilă şi ar presupune încălcarea dreptului său la un proces echitabil. 

În concluzie, din probele administrate poate în principiu rezulta existenţa unui prejudiciu 
moral adus salariatului, dacă circumstanţele în care a avut concedierea, atât obiective, cât şi 
personale ale salariatului, conduc la această concluzie. Dovedirea prejudiciului moral nu necesită 
existenţa unor probe diferite sau specifice, instanţa urmând să analizeze întregul material probator 
administrat şi utilizând în acest sens inclusiv prezumţiile simple.  

În speţă, martorul EF a declarat că, drept urmare a concedierii, reclamanta „a mers la 
psiholog, a slăbit foarte mult, plângea”, iar potrivit raportului de psihodiagnostic şi evaluare clinică 
nr. 1/1.07.2013 întocmit de psihologul GB (depus la filele 1-3 din vol. III al dosarului de fond), 
reclamanta a prezentat tulburări de dispoziţie, plâns frecvent, fiind deprimată, descurajată, tristă, 
simţindu-se dezorientată, confuză, relevându-se prezenţa unei depresii.  

Existenţa unei depresii aflată în legătură de cauzalitate cu concedierea nelegală dovedeşte că 
prin aceasta a fost produsă reclamantei o suferinţă psihică depăşind limitele unei tensiuni şi unui 
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disconfort inerente oricărei concedieri, astfel încât a existat un prejudiciu moral, care se adaugă 
celui material reparat potrivit art. 80 alin. 1 C. Mc. 

Potrivit art. 253 alin. 1 C. Mc., angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor 
răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un 
prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu 
sau în legătură cu serviciul. 

Prejudiciul produs salariatului prin concediere nelegală şi/sau netemeinică are o evidentă 
legătură cu serviciul, astfel încât textul legal citat constituie temei legal pentru obligarea 
angajatorului la plata daunelor morale către salariatul concediat nelegal şi/sau netemeinic. 

În speţă, prejudiciul a rezultat dintr-o concediere care constituie, datorită caracterului său 
nelegal, o faptă ilicită, săvârşită de pârâtă cu intenţie, întrucât aceasta nu s-ar putea prevala nici de 
necunoaşterea legii, nici nu ar putea susţine că salariata nu i-a atras atenţia asupra condiţiilor de 
muncă anterioare intrării în concediul pentru creşterea copilului ca având relevanţă asupra 
condiţiilor de muncă de la revenirea din acest concediu. 

Aşa fiind, va fi angajată răspunderea civilă a angajatorului, care va fi obligat să plătească 
reclamantei suma de 1 leu cu acest titlu, în limitele solicitării acesteia.  

Instanţele de judecată sunt datoare să se pronunţe în limitele învestirii, potrivit art. 22 alin. 6 
C. proc. civ., astfel că o combinare a elementelor mai multor capete de cerere nu este posibilă, 
trebuind respectată în cazul fiecăruia inclusiv cauza cererii. Astfel, pentru hărţuire şi pentru 
concedierea abuzivă reclamanta a formulat capete de cerere distincte, având obiect şi cauză diferite, 
care necesită, dându-se eficienţă dreptului acesteia de disponibilitate procesuală, soluţii distincte. 

16. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, curtea reţine că, faţă de prevederile art. 453 
alin. 1 C. proc. civ., partea care a pierdut procesul este pârâta, astfel încât aceasta urmează să 
suporte cheltuielile de judecată, însă acestea se limitează la cheltuielile necesare obţinerii unei 
soluţii favorabile, neputându-se beneficia de cheltuieli inutile, a căror recuperare de la partea 
adversă ar presupune un abuz de drept, interzic implicit de art. 12 alin. 2 C. proc. civ. De asemenea, 
acţiunea fiind admisă în parte, cheltuielile de judecată vor fi recuperate proporţional cu pretenţiile 
admise, potrivit art. 453 alin. 2 C. proc. civ. 

Ca urmare, sentinţa apelată va fi reformată în privinţa cheltuielilor de judecată, având în 
vedere dovedirea plăţii onorariului de avocat de 3.000 lei, potrivit chitanţei depuse la fila 38 din vol. 
III al dosarului de fond, nu însă şi taxa judiciară de timbru de 200 lei aferentă unor cereri de 
recuzare, care au fost respinse, şi nici cea aferentă cererii referitoare la daunele morale, care nu era 
datorată potrivit art. 270 C. Mc., o dată ce a fost formulată în cadrul unui conflict individual de 
muncă. 

Din suma de 3.000 lei cheltuită de reclamantă cu titlu de onorariu de avocat, pârâta va 
suporta numai suma de 1.500 lei, proporţional cu pretenţiile admise, potrivit art. 453 alin. 2 C. proc. 
civ. 

Un raţionament identic se impune şi în cazul cheltuielilor de judecată efectuate în apel, 
respectiv onorariul de avocat de 4.000 lei, din care, proporţional cu pretenţiile admise în condiţiile 
în care reformarea sentinţei apelate de ambele părţi a impus admiterea ambelor apeluri, o parte 
dintre motivele de apel formulate de reclamantă fiind respinse, pârâta va suporta doar suma de 
2.000 lei. 

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., curtea va admite apelurile şi va 
schimba în parte sentinţa apelată, în sensul că va anula în parte decizia pârâtei nr. 
2119/29.05.2013, în ceea ce priveşte prima abatere referitoare la neîndeplinirea dispoziţiilor 
superiorului ierarhic de preluare integrală a zonei de farmacii desemnate a fi coordonate de 
către reclamantă, precum şi sancţiunea aplicată; va înlocui sancţiunea desfacerii disciplinare 
a contractului individual de muncă aplicată prin această decizie pentru cea de-a doua abatere 
cu sancţiunea avertismentului; va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 1 leu, 
reprezentând daune morale, precum şi suma de 1.500 lei, reprezentând cheltuieli de judecată 
în primă instanţă (onorariu de avocat, proporţional cu pretenţiile admise). Totodată, curtea 
va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate şi va obliga apelanta pârâtă să plătească 
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apelantei reclamante suma de 2.000 lei, reprezentând cheltuieli de judecată în apel (onorariu 
de avocat, proporţional cu pretenţiile admise). 

Decizia civilă nr. 505/CM/10.12.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
8. Competenţa generală a instanţelor române în contractele de muncă 

încheiate cu un angajator dintr-un stat membru UE. Incidenţa art. 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 

 
Cand există elemente de extraneitate ce constau în naţionalitatea diferită a părţilor din proces, 

instanţa este obligată sa-şi verifice competenţa în raport de dispoziţiile art. 1087 Cod procedură civilă în 
care se arată că „în procesul civil internaţional instanţa aplică legea procesuală română, sub rezerva unor 
dispoziţii exprese contrare” şi art. 4 Cod procedură civilă potrivit cu care “în materiile reglementate de 
prezentul cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de 
calitatea sau de statutul părţilor.” 

 
Art. 19 din Regulamentul CE nr. 44/2001 

 
Reclamanta [...] a chemat în judecată pe pârâta [...], solicitând instanţei ca prin hotărârea ce 

se va pronunţa să oblige pârâta la plata sumei de 90.882 USD, cu titlu de despăgubiri. 
În motivarea cererii, reclamanta a arătat că este soţia supravieţuitoare a numitului [...], fost 

angajat al societăţii pârâte, decedat la data de 26.06.2012 la bordul navei [...]. 
A susţinut că atât în baza contractului individual de muncă încheiat de defunctul său soţ, cât 

şi a contractului Standard ITF din 01.01.2012, compania pârâtă este obligată să achite compensaţia 
prevăzută la art. 19 din cel din urmă contract, pentru situaţia în care un navigator decedează din 
orice cauză, în timp ce este angajat al companiei. 

Pârâta nu a formulat întâmpinare, însă a depus la dosar note scrise prin care a învederat că 
litigiul dedus judecăţii trebuie analizat în funcţie de dispoziţiile Regulamentului CE nr. 593/2008 şi 
ale Regulamentului 44/2001, din analiza cărora rezultă că legea aplicabilă contractului individual de 
muncă  este cea olandeză, iar competenţa de soluţionare a cauzei aparţine instanţelor olandeze. 

A mai susţinut pârâta că şi-a îndeplinit toate obligaţiile contractuale faţă de angajatul 
decedat şi faţă de urmaşii acestuia, reclamanta aflându-se sub protecţia sistemului social olandez, 
care îi conferă dreptul la plata unei pensii viagere de văduvă. 

La termenul din 11.12.2012 instanţa de fond a invocat din oficiu excepţia necompetenţei 
generale a instanţelor române şi prin sentinţa civilă nr. 204/29.01.2014, a admis excepţia 
necompetenţei generale a instanţelor române şi a respins acţiunea formulata de reclamanta [...] în 
contradictoriu cu pârâtul [...] ca nefiind de competenţa instanţelor române. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a avut în vedere următoarele aspecte: 
La data de 22.09.2011, între numitul [...] şi compania pârâtă s-a încheiat un contract 

individual de muncă prin care cel dintâi era angajat în calitate de comandant la bordul navei [...], 
proprietatea pârâtei şi aflată sub pavilion olandez. La data de 26.06.2012, [...] a decedat la bordul 
navei al cărei comandant era, decesul survenind din cauze naturale în portul Albany, SUA. 

Reclamanta [...] este soţia supravieţuitoare a defunctului angajat al pârâtei, iar prin cererea 
de faţă a solicitat obligarea fostului angajator la plata unei despăgubiri pentru cauză de deces, 
invocând în acest sens dispoziţiile contractului colectiv de muncă aplicabil raporturilor de muncă 
dintre soţul său şi pârâtă. 

În considerarea naţionalităţii şi a sediului societăţii pârâte, este evident că litigiul dedus 
judecăţii este un litigiu cu elemente de extraneitate, iar această calificare impune obligaţia stabilirii 
cu prioritate a instanţei competente să soluţioneze cererea. 

După abrogarea Legii 105/1992 prin Codul de procedură civilă intrat în vigoare la data de 
15.02.2013, dreptul comun în materia raporturilor juridice cu elemente de extraneitate este 
reprezentat de dispoziţiile Cărţii a VII a C.proc.civ.  



 

 72 

Potrivit art. 1.064 C.proc.civ, dispoziţiile menţionate se aplică însă proceselor de drept privat 
cu elemente de extraneitate în măsura în care prin tratatele internaţionale la care România este parte, 
prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu se prevede altfel. Prin urmare, în ierarhia 
normelor juridice aplicabile procesului civil internaţional, au întâietate convenţiile bilaterale sau 
multilaterale la care România este parte şi Regulamentele europene, în lipsa cărora devine incidentă 
legea internă de drept internaţional privat. 

În cauza de faţă, pretenţiile reclamantei îşi au izvorul în contractul individual de muncă 
încheiat între defunctul său soţ şi compania pârâtă, astfel că pentru stabilirea instanţei competente 
trebuie avute în vedere dispoziţiile Secţiunii a 5-a din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 privind 
competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, 
dispoziţii ce reglementează în mod expres competenţa în materia contractelor individuale de muncă. 

Nu au fost reţinute apărările reclamantei în sensul că prezentul litigiu vizează drepturi 
succesorale, fiind aplicabile dispoziţiile legale în materie de moştenire, întrucât instanţa nu este 
învestită cu dezbaterea succesiunii de pe urma defunctului [...], ci cu stabilirea unui drept de creanţă 
direct în patrimoniul reclamantei, pe baza dispoziţiilor din contractul individual de muncă încheiat 
de defunctul soţ. 

Pe de altă parte, dispoziţiile art. 2.633 C.civ., invocate de către reclamantă şi potrivit cu care 
moştenirea este supusă legii statului pe teritoriul căruia defunctul a avut, la data morţii, reşedinţa 
obişnuită, vizează o altă etapă a soluţionării unui litigiu cu element de extraneitate şi anume 
stabilirea legii aplicabile, demers ulterior celui de stabilire a instanţei competente. 

S-au avut în vedere dispoziţiile art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, care prevăd că 
un angajator domiciliat pe teritoriul unui stat membru poate fi acţionat în justiţie înaintea 
instanţelor din statul membru pe teritoriul căruia este domiciliat sau în alt stat membru, în cel din 
urmă caz după cum urmează: înaintea instanţelor din locul în care angajatul îşi desfăşoară în mod 
obişnuit activitatea sau înaintea instanţelor din ultimul loc în care acesta şi-a desfăşurat activitatea 
sau, dacă angajatul nu-şi desfăşoară sau nu şi-a desfăşurat în mod obişnuit activitatea pe teritoriul 
aceleiaşi ţări, înaintea instanţelor din locul unde este sau a fost situată întreprinderea care l-a 
angajat pe acesta. 

Din analiza sistematică a dispoziţiilor enunţate, rezultă că o primă ipoteză în care societatea 
pârâtă, persoană juridică cu sediul în Olanda, poate fi acţionată în justiţie într-un alt stat decât cel de 
sediu, este aceea în care, în respectivul stat s-a aflat locul în care angajatul său şi-a desfăşurat în 
mod obişnuit activitatea. În speţă, este evident că defunctul [...] nu şi-a desfăşurat activitatea pe 
teritoriul României, ci a lucrat în mod obişnuit doar la bordul unei nave sub pavilion olandez, deci 
pe teritoriul statului olandez. 

Întrucât dispoziţiile art. 19 pct.2 lit.a şi b din Regulament nu reglementează situaţii 
alternative, în funcţie de care să se poată stabili competenţa unui alt stat membru, ci are în vedere 
ipoteze total diferite, ce trebuie analizate în cascadă, în ordinea stabilită de text, este evident că 
odată reţinut locul desfăşurării obişnuite a activităţii, nu este necesar a se mai verifica locul situării 
întreprinderii care l-a angajat pe salariatul decedat, potrivit art. 19 alin.1 lit. b. De altfel, din chiar 
cuprinsul contractului individual de muncă depus la dosar de ambele părţi, rezultă semnarea 
acestuia în localitatea olandeză Delfzijl, în condiţiile în care pârâta nu are nicio sucursală, agenţie 
sau unitate pe teritoriul Statului român. 

Astfel, instanţa a reţinut că în temeiul dispoziţiilor art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 
44/2001, competenţa de soluţionare a prezentului litigiu revine instanţelor olandeze. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamanta [...] care a formulat următoarele 
critici: 

- Se invocă motivul de casare prev. de art. 488 alin.1 pct. 8 Cod pr.civilă – hotărârea atacată 
fiind dată cu încălcarea şi aplicarea greşită a normelor de drept material.  

Instanţa de fond şi-a întemeiat soluţia pe disp. art. 19 din Regulamentul (CE) Nr.44/2001 al 
Consiliului din 22 decembrie 2000. Prin art. 21 din acelaşi act normativ şi din economia textelor din 
secţiunea 5, art. 18 – 21 din acelaşi regulament, este evident faptul că titularul 
acţiunilor/cererilor/acţiunilor la care se referă art. 19 este angajatul, ceea ce nu este în cazul de faţă. 
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Doar angajatul nemulţumit de desfăşurarea contractului său de muncă, care formulează o acţiune 
împotriva angajatorului său este supus dispoziţiilor pe care le-a avut în vedere instanţa de fond.  

În speţă, titulara acţiunii este soţia supravieţuitoare a angajatului decedat care reclamă 
drepturi succesorale de pe urma soţului său, drepturi prevăzute de art. 19 din ITF Standard 
Collective Agreement.  

Mai mult, chiar prin procedura de acordare/plată a despăgubirilor prevăzute de către art. 19 
din ITF Standard Collective Agreement de către reprezentanţii societăţilor de asigurare, este 
solicitat şi un certificat de moştenitor care să confirme persoane îndrituită la acordarea 
despăgubirilor şi calitatea pe care o are faţă de defunct pentru a se efectua plata drepturilor ce fac 
obiectul prezentei cauze. 

Consideră recurenta că nici obiectul prezentei cauze nu poate fi circumscris prevederilor art. 
19 din Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000, nefiind un litigiu 
standard de muncă, o acţiune ce are ca obiect încheierea, derularea sau încetarea unui contract de 
muncă.  

Faţă de cele mai sus menţionate, este evident faptul că în ceea ce priveşte atât titularul 
dreptului la acţiune, cât şi obiectul cauzei nu intră în categoria celor reglementate prin dispoziţiile 
secţiunii 5 din Regulamentul (CE) nr.44/2001 al Consiliului din 22.12.2000, titulara acţiunii fiind 
soţia supravieţuitoare, deci o cu totul altă persoană decât cea care face obiectul reglementărilor 
reţinute de către instanţa de fond.  

Instanţa de fond nu a observat faptul că prin art. 1 alin. 2 lit. a din Regulamentul (CE) nr. 
44/2001, se precizează expres : „2) Prezentul regulament nu se aplică pentru: a) starea şi 
capacitatea persoanelor fizice, regimurilor matrimoniale, testamente şi succesiuni”.  

Această excludere expresă de sub puterea de reglementare a Regulamentului a fost încălcată 
de către instanţă, aplicând astfel o normă de drept material unei situaţii care era expres exclusă de 
sub reglementarea Regulamentului.  

Având în vedere faptul că despăgubirea ce face obiectul prezentei cauze are drept temei 
prevederile art. 19 din ITF Standard Collective Agreement, instanţa de fond nu a observat faptul că 
alineatul final al acestui articol dispune: „Dispoziţiile art. 21 lit. (f) se aplică şi în cazul de 
despăgubiri pentru pierderea vieţii – moarte în serviciu, în conformitate cu prezentul articol”. 

De asemenea, art. 22 din ITF Standard Collective Agreement prevede: ”Compania va 
încheia o asigurare corespunzătoare pentru a se acoperi în totalitate împotriva evenimentelor 
posibile neprevăzute care decurg din articolele prezentului acord”.  

Faţă de aceste aspecte, instanţa de fond, chiar în ipoteza în care Regulamentul (CE) nr. 
44/2001 al Consiliului din 22.12.2000 ar fi aplicabil în speţă, nu a observat faptul că dreptul 
reclamat având caracterul unei despăgubiri din asigurare, sunt aplicabile prevederile art. 9 alin. 1 lit. 
b din Regulament privind competenţa care atribuie competenţa de soluţionare a pretenţiilor 
instanţelor de la domiciliul reclamantului/beneficiarului asigurării.  

Pentru motivele expuse, apreciază că instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra pe fond 
prin reţinerea în mod greşit ca aplicabile a unor norme ce nu sunt incidente în speţă, nici având în 
vedere titularul dreptului la acţiune, care nu este angajat, ci un succesor al acestui, nici în ceea ce 
priveşte obiectul cauzei.  

- Se invocă motivul de casare prev. de art.488 pct. 6 cod pr.civilă  - hotărârea atacată 
cuprinzând motive contradictorii.  

Instanţa de fond a înlăturat aplicabilitatea art. 2633 cod pr.civilă care precizează expres că: 
”Moştenirea este supusă legii statului pe teritoriul căruia defunctul a avut la data morţii, reşedinţa 
obişnuită”. Această normă implicând prev. din art. 1080 alin. 1 pct. 6 cod pr.civilă care stabileşte că 
instanţele române sunt competente să judece litigiile în care:”ultimul domiciliu al defunctului se 
află în România”, precum şi dispoziţiile Legii nr. 36/1995 care prevăd competenţa notarului de la 
ultimul domiciliu al defunctului.  

Faţă de aceste aspecte, motivarea reţinută de instanţa de fond este contradictorie, aceasta 
reţinând că instanţa nu a fost investită cu dezbaterea succesiunii, ci cu stabilirea unui drept de 
creanţă direct patrimonial reclamantei, pe baza dispoziţiilor din contractul individual de muncă 
încheiat de defunctul soţ.  
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Pe de o parte, instanţa de fond a reţinut faptul că dreptul a apărut ca urmare a decesului 
soţului, dar în mod contradictoriu constată că ar fi vorba de un drept de creanţă propriu. Dreptul 
reclamat nu ar fi apărut fără a surveni decesul soţului şi are caracterul unei asigurări de deces sau a 
unui legat, fiind astfel implicate regulile referitoare la succesiune.  

Faţă de cele expuse, solicită a se declara admisibil în principiu recursul, să se caseze sentinţa 
atacată în tot şi în conformitate cu disp. art. 498 alin. 2 cod pr.civilă, să se dispună trimiterea spre 
rejudecare a cauzei la instanţa de fond.  

Analizând sentinţa recurată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 
dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea constată că recursul este nefondat. 

1) În ceea ce priveşte prima critică în care se invocă motivul de casare prevăzut de art. 488 
alin.1 pct. 8 Cod procedură civilă pentru că „hotărârea a fost data cu încălcarea sau aplicarea greşită 
a normelor de drept material”, Curtea constată: 

Prin acţiunea adresată instanţei de fond, reclamanta în calitate de soţie supravieţuitoare a 
solicitat obligarea pârâtei - în calitate de angajator - la plata de despăgubiri în baza art. 3 din 
contractul individual de munca al soţului defunct şi  art. 19 din contractul standard ITF/2012, care 
reglementează dreptul soţiei supravieţuitoare de a beneficia de compensaţiile prevăzute în acest 
acord. 

Prin urmare, izvorul obligaţiei îl constituia contractul de muncă al soţului său astfel că în 
mod corect instanţa de fond a analizat cererea în raport de acest contract în care una dintre părţi, 
respectiv angajatorul chemat în judecată este o firmă din Olanda iar activitatea s-a prestat pe o navă 
sub pavilion olandez. 

Având elemente de extraneitate ce constau în naţionalitatea diferită a părţilor din proces, 
instanţa era obligată să-şi verifice competenţa în raport de dispoziţiile art. 1087 Cod procedură 
civilă în care se arată că „în procesul civil internaţional instanţa aplică legea procesuală română, sub 
rezerva unor dispoziţii exprese contrare.” 

Potrivit art. 4 Cod procedură civilă “în materiile reglementate de prezentul cod, normele 
obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de calitatea sau de 
statutul părţilor.” 

Astfel, reglementările europene fac parte din dreptul intern şi se aplică cu prioritate faţă de 
reglementările adoptate la nivel naţional, ceea ce înseamnă că instanţa era obligată să se raporteze la 
dispoziţiile din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, care priveşte competenţa în materia contractelor 
individuale de muncă. 

Potrivit art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, un angajator domiciliat pe teritoriul 
unui stat membru poate fi acţionat în justiţie:  

1. înaintea instanţelor din statul membru pe teritoriul căruia este domiciliat  
2. în alt stat membru:  
a) înaintea instanţelor din locul în care angajatul îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea 

sau înaintea instanţelor din ultimul loc în care acesta şi-a desfăşurat activitatea  
 b) dacă angajatul nu-şi desfăşoară sau nu şi-a desfăşurat activitatea în mod obişnuit pe 

teritoriul aceleiaşi ţări, înaintea instanţelor din locul unde este sau a fost situată întreprinderea care 
l-a angajat pe acesta. 

Art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 prevede că „de la dispoziţiile prezentei secţiuni 
nu se poate deroga decât prin convenţii atributive de competenţă:  

1. ulterioare naşterii litigiului  
2. care permit angajatului să sesizeze alte instanţe decât cele indicate în cadrul prezentei 

secţiuni”. 
Convenţia atributivă de competenţă sus-citată, nu este nici ulterioară naşterii litigiului şi nici 

nu permite angajatului să sesizeze alte instanţe, ci dimpotrivă limitează posibilitatea acestuia de a 
sesiza alte instanţe decât acelea din statul în care angajatorul îşi are sediul. 

În speţă, reclamanta a formulat acţiunea în calitate de soţie supravieţuitoare a numitului [...] 
care a semnat contractul în baza căruia se solicită despăgubiri şi care avea domiciliul în Romania iar 
angajatorul autorului său are sediul în Olanda, ambele state fiind membre ale Uniunii Europene. 
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Potrivit art. 92 pc. 1 din Convenţia asupra dreptului mării, navele navighează sub pavilionul 
unui singur stat şi sunt puse, în afara cazurilor excepţionale prevăzute în mod expres de tratatele 
internaţionale sau de prezenta convenţie, jurisdicţiei exclusive a acestuia în marea liberă.  

Reclamanta nu a combătut apărările pârâtei potrivit cu care sediul angajatorului este în 
Olanda şi nici nu a făcut dovada că autorul sau, [...] şi-a desfăşurat în mod obişnuit activitatea în 
apele teritoriale ale ţării noastre pentru a se putea prevala de dispoziţiile art. 19 pc. 2 lit. a) din 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 

Prin urmare, în raport de toate aceste elemente, instanţa de fond în mod corect a apreciat că 
instanţele din România nu au competenta să soluţioneze cererea de faţă. 

2). A două critică a recurentei reclamante este întemeiată pe dispoziţiile art. 488 pct. 6 Cod 
procedură civilă care prevede că hotărârea atacată poate fi supusă casării atunci când nu cuprinde 
motivele pe care se sprijină sau când cuprinde motive contradictorii ori străine de natura pricinii. 

Recurenta a arătat că hotărârea cuprinde motive contradictorii deoarece a înlăturat 
dispoziţiile art. 2633 din Codul civil potrivit cu care: ”moştenirea este supusă legii statului pe 
teritoriul căruia defunctul a avut la data morţii reşedinţa obişnuită”. Or, aceste dispoziţii implică 
aplicarea art. 1080 pct. 6 Cod civil care dispune că instanţele române sunt competente să judece 
litigiile în care ultimul domiciliu al defunctului se află în România. 

Această critică este nefondată având în vedere că instanţa nu a fost investită cu o astfel de 
cerere. 

Reclamanta nu a solicitat instanţei dezbaterea succesiunii de pe urma defunctului [...] pentru 
a verifica ultimul domiciliu al acestuia funcţie de care se stabilea instanţa competentă. 

Chiar dacă reclamantei i s-a recunoscut calitatea procesuală activă în acţiunea privind plata 
despăgubirilor, în virtutea calităţii sale de soţie supravietuitoare, aceasta nu înseamnă că litigiul s-a 
transformat într-unul succesoral deoarece succesiunea nu se dezbate decât între moştenitori. 

Chiar dacă reclamanta nu reclamă un drept de creanţă propriu ci ca urmare a decesului 
soţului  său, aceasta nu înseamnă că cererea de stabilire a întinderii creanţei se poate confunda cu o 
cerere în dezbaterea succesiunii, cu atât mai mult cu cât pentru a include această creanţă în masa 
succesorală ea trebuie mai întâi stabilită în favoarea defunctului iar reclamanta este un successor în 
drepturi a autorului său intentând procesul în numele  acestuia şi nu în nume propriu. 

Pentru toate aceste considerente recursul declarat împotriva sentinţei civile nr. 
204/29.01.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa va fi respins ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 182/CM/10.06.2014 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 

9. Competenţa generală a instanţelor române. Termenul de recurs. 
Identificarea, în cazul muncii pe platforme petroliere mobile, a locului „în care 
angajatul îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea”, la care se referă art. 19 pct. 
2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.  

 
1. Termenul de recurs împotriva sentinţei prin care cererea a fost respinsă ca inadmisibilă întrucât 

nu este de competenţa instanţelor române este de 30 de zile de la comunicare, inclusiv în materia 
conflictelor de muncă. 

2. Numai o instanţă care se declară în prealabil competentă să soluţioneze cauza va analiza care 
este legea aplicabilă contractului care constituie temeiul cererii de chemare în judecată. Prin urmare, 
Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale nu este aplicabil în 
cadrul verificării competenţei generale a instanţei, care reprezintă o chestiune distinctă de aceea a stabilirii 
legii aplicabile. 

3. În perioada în care reclamantul a lucrat la bordul platformei petroliere în zona economică 
exclusivă a României se consideră că a lucrat pe teritoriul acestei ţări. În interesul aplicării art. 19 din 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001, este lipsit de importanţă pavilionul platformei petroliere, care nu face ca 
aceasta să se confunde cu teritoriul acelui stat. 
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În speţă, reclamantul a lucrat ca intendent la bordul platformei petroliere GSP S, precum şi la 
bordul altor platforme şi al barjei B 1, aflându-se în perioada relaţiilor de muncă dintre părţi în mai multe 
state, caz în care nu se poate considera că activitatea reclamantului prestată în România a fost mai 
importantă decât în celelalte state mai sus menţionate şi nici că în România s-ar fi aflat „punctul central al 
afacerilor”. În aceste condiţii, se dă eficienţă locului în care salariatul îşi desfăşoară cea mai mare parte a 
activităţilor reclamantului, ceea ce presupune o abordare exclusiv cantitativă a timpului de lucru. 

Întrucât procentul de timp lucrat în România, deşi nu atinge majoritatea perioadei contractuale, este 
covârşitor mai mare decât procentul total al perioadelor lucrate în alte state şi cu atât mai mult decât 
perioadele lucrate în fiecare alt stat în parte, se poate conchide fără riscul de a greşi că „cea mai mare 
parte a activităţilor reclamantului” s-au desfăşurat în România. 

 
Art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 

 
 I. Sentinţa recurată: 

Prin sentinţa civilă nr. 3762/4.10.2013, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a admis 
excepţia necompetenţei generale a instanţelor române şi a respins ca inadmisibilă cererea formulată 
la 18.02.2013 de reclamantul TI în contradictoriu cu pârâtele NSC Ltd şi GSP S Ltd, prin care 
acesta a solicitat obligarea pârâtelor la plata drepturilor salariale pentru perioada 5.12.2009 – 
20.09.2012, în cuantum de 39.087 usd, precum şi la plata cheltuielilor legate de taxe, asigurări 
sociale, contribuţii calculate la nivelul salariului minim pe economie din România şi a cheltuielilor 
de judecată.  
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Prin contractul de ambarcare incheiat la data de 19.11.2007 intre NSC Limited, in calitate de 
angajator, și reclamantul TI, in calitate de navigator, s-a stabilit că acesta din urmă va exercita 
funcția de intendent, locul muncii fiind platforma S, pentru o durată de 5 ani de la data semnării. 
 La art. 12.1 din contractul de ambarcare se stipulează ca angajatul este de acord ca platforma 
să fie localizată oriunde in lume. 
 La Secțiunea 13 din contract se prevede ca acesta va fi in mod exclusiv guvernat si 
interpretat in conformitate cu legile, regulamentele si contractele colective din Cipru (art. 13.1), 
precum și faptul că orice dispută apărută pe perioada prezentului contract va fi soluționată exclusiv 
de catre insțantele din Cipru (art. 13.2). 
 In cauză a fost invocată excepția necompetenței generale a instanțelor române, având in 
vedere dispozițiile contractului de ambarcare.  
 Instanta retine ca raporturile contractuale au fost stabilite intre pârâta NSC Limited, 
societate cu sediul in Cipru, si reclamantul TI, in calitate de angajat, cetățean român. Pentru pârâta 
NSC Limited, contractul a fost incheiat prin numitul EM. 
 Potrivit art. 2 din Codul muncii, dispoziţiile cuprinse în prezentul cod se aplică: a) 
cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România; b) 
cetăţenilor români încadraţi cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în 
străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepţia cazului în care 
legislaţia statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă 
(...); f) angajatorilor, persoane fizice şi juridice. 
 Rezultă că parte într-un conflict de muncă, conform art. 267 CM, poate fi salariatul cetățean 
român încadrat cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România, ori cetăţeanul 
român încadrat cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate, în baza 
unor contracte încheiate cu un angajator român. 
 În speta, reclamantul TI este cetățean român, insă acesta nu se incadrează in niciuna din 
ipotezele prevăzute de art. 2 lit. a si lit. b CM, intrucat nu s-a facut dovada ca acesta prestează 
activități in România sau că, deți prestează munca in strainatate, angajatorul este român. 
 Articolul 2 din Codul muncii priveşte domeniul de aplicare rationae personae. El enumeră 
categoriile de persoane (subiecte de drept) ce intră sub incidenţa normelor sale. Este vorba, în 
esenţă, de toate categoriile de salariaţi şi de angajatori, de ucenici, conform contractelor de ucenicie, 
de organizaţiile salariaţilor (sindicate) şi cele ale angajatorilor (patronate). Soluţia Codului, în 
concordanţă cu dispoziţiile unor legi speciale, este că sub aspectul subiectelor de drept, el se aplică 
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nu numai celor care au calitatea de salariaţi, cetăţeni români sau străini în România, dar şi 
cetăţenilor români care lucrează în străinătate, în baza contractelor individuale de muncă încheiate 
cu angajatori români, cu excepţia cazului în care legislaţia statului unde prestează munca (lex loci 
laboris, care coincide cu lex loci executionis) ar fi mai favorabilă. Prin acte normative speciale se 
reglementează atât angajarea străinilor şi a cetăţenilor Uniunii Europene în Romania, cât şi protecţia 
românilor care lucrează în străinătate.  În Uniunea Europeană, în situaţia în care există un conflict 
de legi se va aplica Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, 
din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale. 
 Astfel, la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 este reglementată „Libertatea de 
alegere” iar la art. 8 din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 este reglementată legea aplicabilă in cazul 
contractului individual de muncă. 
 Față de dispozițiile regulamantului invocat, instanța a constatat că in cazul alegerii unei legi 
aplicabile unui contract individual de muncă, litigiile apărute se soluționeaza conform voinței 
părților exprimată in scris, in speță in cuprinsul contractului de ambarcare. 
 Dispoziții asemănătoare există și in Regulamentul 44/2001, care la art. 19 prevede ca un 
angajator domiciliat pe teritoriul unui stat membru poate fi acţionat în justiţie: 1. înaintea instanţelor 
din statul membru pe teritoriul căruia este domiciliat sau 2. în alt stat membru: a) înaintea instanţelor 
din locul în care angajatul îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea sau înaintea instanţelor din ultimul loc 
în care acesta şi-a desfăşurat activitatea sau b) dacă angajatul nu-şi desfăşoară sau nu şi-a desfăşurat în 
mod obişnuit activitatea pe teritoriul aceleiaşi ţări, înaintea instanţelor din locul unde este sau a fost situată 
întreprinderea care l-a angajat pe acesta. 
 Raportat la dispozitiile art. 12.1 din contractul de ambarcare care stipuleaza ca angajatul este 
de acord ca platforma sa fie localizata oriunde in lume, instanța reține ca in speta sunt aplicabile 
dispozitiile art. 19 pct. 2 lit. b din Regulamentul 44/2001, platforma S neavând o locație stabilă. Și 
față de aceste dispozitii, trecand peste alegerea de competență făcută la art. 13.2 din contractul de 
ambarcare, se constată că sunt competente instanţele din locul unde este sau a fost situată întreprinderea 
care l-a angajat pe reclamantul TI. 
 
 II. Recursul: 

1. Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul TI, solicitând casarea acesteia în 
baza art. 488 pc. 8 C. proc. civ. şi trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe. 

În motivarea cererii de recurs, reclamantul a arătat că instanţa a aplicat greşit Regulamentul 
(CE) nr. 593/2008 şi art. 19 pc. 2 lit. b) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. astfel, locul în care 
recurentul şi-a desfăşurat în mod obişnuit activitatea este România. 

Prin întâmpinare, intimata pârâtă NSC Limited a solicitat respingerea recursului ca nefondat, 
arătând că recurentul şi-a desfăşurat preponderent activitatea la bordul platformei S, care este 
înregistrată în Panama, stat care nu face parte din Uniunea Europeană. Astfel, stabilirea instanţei 
competentei nu se poate face în baza art. 19 pc. 2 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001. În perioada 
de referinţă 5.12.2009 – 20.09.2012, recurentul nu a prestat nicio activitate în beneficiul societăţii 
intimate şi nu a fost prezent la bordul platformei S. 

2. Prin încheierea din 10.04.2014, curtea a respins excepţia tardivităţii recursului ca 
nefondată. 

În acest sens, s-a reţinut că sentinţa civilă nr. 3762/6.10.2013 a Tribunalului Constanţa, 
secţia I civilă, este susceptibilă de recurs, potrivit art. 132 alin. 4 şi art. 1070 alin. 1 C. proc. civ., 
calea de atac fiind astfel calificată de curte prin încheierea din 25.02.2014. 
 Potrivit art. 485 alin. 1 C. proc. civ., termenul de recurs este de 30 de zile de la comunicarea 
hotărârii, dacă legea nu dispune altfel. 
 În cazul de faţă legea nu reglementează un alt termen de recurs, iar faptul că în materia 
apelului a fost prevăzut în cazul conflictelor de muncă un termen special de 10 zile, potrivit art. 215 
din Legea nr. 62/2011, nu conduce la o altă concluzie, întrucât acel termen este aplicabil numai 
apelului, nu şi recursului. 
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 În cauză, sentinţa recurată a fost comunicată recurentului la 6.11.2013, iar acesta a formulat 
cererea de recurs la 5.12.2013, cu respectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 485 alin. 1 
C. proc. civ. 

3. În cadrul judecăţii în recurs a fost ataşat dosarul de fond şi a fost depus la dosar un 
centralizator al perioadelor lucrate de recurent, cu menţionarea situării locului de muncă, întocmit 
de intimata NSC Limited. 
 

III. Analiza recursului: 
1. Deşi recurentul a invocat art. 488 pc. 8 C. proc. civ., criticile acestuia au vizat modul de 

soluţionare a excepţiei necompetenţei generale a instanţelor române, ceea ce constituie în realitate o 
chestiune de procedură.  

Instanţa de recurs este datoare să dea motivelor de recurs calificarea juridică corectă, care în 
speţă se circumscrie art. 488 pc. 5 C. proc. civ. (încălcarea regulilor de procedură a căror 
nerespectare atrage sancţiunea nulităţii), iar nu art. 488 pc. 8 C. proc. civ. (încălcarea sau aplicarea 
greşită a normelor de drept material), mai ales că, nefiind încă stabilită legea aplicabilă litigiului cu 
elemente de extraneitate, nici nu se poate determina în cadrul prezentului recurs care ar fi normele 
de drept material aplicabile. 

2. Litigiul de faţă priveşte plata unor drepturi salariale pretinse în baza unui contract de 
muncă încheiat între un cetăţean român şi un angajator cipriot, având ca obiect prestarea muncii la 
bordul unei platforme petroliere mobile. Litigiul prezintă astfel elemente de extraneitate, constând 
în naţionalitatea diferită a părţilor şi mai ales în specificul locului de muncă, neprecizat în contract 
sub aspectul unor coordonate geografice, dar de esenţa căruia este posibilitatea de a fi situat 
succesiv pe teritoriul mai multor ţări. 

Soluţionarea unui litigiu cu element de extraneitate implică rezolvarea cu titlu preliminar a 
două probleme distincte şi anume verificarea competenţei generale şi stabilirea legii aplicabile 
litigiului, aceasta din urmă privind doar fondul cauzei. 

Verificarea competenţei generale se face întotdeauna în baza legii române, potrivit art. 1087 
C. proc. civ., care prevede că în procesul civil internaţional instanţa aplică legea procesuală română, 
sub rezerva unor dispoziţii exprese contrare. 

Potrivit art. 148 alin. 2 din Constituţie, ca urmare a aderării, prevederile tratatelor 
constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter 
obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor 
actului de aderare. De asemenea, potrivit art. 4 C. proc. civ., în materiile reglementate de prezentul 
cod, normele obligatorii ale dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar, indiferent de 
calitatea sau de statutul părţilor. 

Astfel, reglementările europene fac parte din dreptul intern şi se aplică cu prioritate faţă de 
reglementările adoptate la nivel naţional. 

3. În privinţa litigiului de faţă, chestiunea competenţei generale a instanţei este guvernată de 
Secţiunea 5 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, care priveşte competenţa în materia contractelor 
individuale de muncă. 

Pentru început se constată că prevederea atributivă de competenţă inserată în contractul de 
muncă şi în actul adiţional din 1.05.2009, potrivit căreia „orice dispută apărută pe perioada 
contractului va fi soluţionată de către instanţele din Cipru”, respectiv „exclusiv” de aceste instanţe, 
potrivit contractului iniţial, intră în câmpul de reglementare al art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 
44/2001, care prevede că „de la dispoziţiile prezentei secţiuni nu se poate deroga decât prin 
convenţii atributive de competenţă: 1. ulterioare naşterii litigiului sau 2. care permit angajatului să 
sesizeze alte instanţe decât cele indicate în cadrul prezentei secţiuni”. 

Convenţia atributivă de competenţă sus-citată, invocată de pârâta NSC Limited în faţa 
instanţei de fond, nu este nici ulterioară naşterii litigiului şi nici nu permite angajatului să sesizeze 
alte instanţe, ci dimpotrivă limitează posibilitatea acestuia de a sesiza alte instanţe decât acelea din 
statul în care angajatorul îşi are sediul. 
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Fiind încheiată deci cu încălcarea interdicţiei prevăzute de art. 21 din Regulamentul (CE) nr. 
44/2001, convenţia atributivă de competenţă aflată în discuţie nu poate fi recunoscută ca fiind 
valabilă, aplicarea sa în speţă fiind din acest motiv exclusă. 

4. În ceea ce priveşte clauza din contractul iniţial în sensul că „prezentul contract de angajare 
va fi în mod exclusiv guvernat şi interpretat în conformitate cu legile, regulamentele şi contractele 
colective din Cipru”, precum şi clauza din actul adiţional din 1.05.2009 potrivit căreia „contractul 
de ambarcare şi addendumurile sale vor fi guvernate şi interpretate în conformitate cu legile şi 
regulamentele din ţara de pavilion”, acestea privesc numai legea aplicabilă contractului, chestiune 
care excede celei a verificării competenţei generale. Numai o instanţă care se declară în prealabil 
competentă să soluţioneze cauza va analiza care este legea aplicabilă contractului care constituie 
temeiul cererii de chemare în judecată. 

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă obligaţiilor 
contractuale, la care s-a referit instanţa de fond, nu este aplicabil în cadrul verificării competenţei 
generale a instanţei, care reprezintă o chestiune distinctă de aceea a stabilirii legii aplicabile. 

5. Potrivit art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, un angajator domiciliat pe teritoriul 
unui stat membru poate fi acţionat în justiţie: 1. înaintea instanţelor din statul membru pe teritoriul 
căruia este domiciliat sau 2. în alt stat membru: a) înaintea instanţelor din locul în care angajatul îşi 
desfăşoară în mod obişnuit activitatea sau înaintea instanţelor din ultimul loc în care acesta şi-a 
desfăşurat activitatea sau b) dacă angajatul nu-şi desfăşoară sau nu şi-a desfăşurat activitatea în mod 
obişnuit pe teritoriul aceleiaşi ţări, înaintea instanţelor din locul unde este sau a fost situată 
întreprinderea care l-a angajat pe acesta. 

În speţă reclamantul este domiciliat în România, iar angajatorul NSC Limited are sediul în 
Cipru, ambele state fiind membre ale Uniunii Europene.  

GSP S Ltd nu are calitate de angajator, ci este proprietarul platformei petroliere GSP S, la 
bordul căreia reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în baza contractului de muncă depus la dosar, 
modificat prin acte adiţionale. Faptul că GSP S Ltd are sediul în Malta şi că platforma petrolieră a 
fost înregistrată la 22.11.2010 în Panama sunt nerelevante asupra chestiunii competenţei generale, 
pentru care prezintă relevanţă doar locul în care angajatul îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea 
sau înaintea instanţelor din ultimul loc în care acesta şi-a desfăşurat activitatea sau, în subsidiar, 
locul unde este sau a fost situată întreprinderea care l-a angajat, astfel cum prevede art. 19 pc. 2 din 
Regulamentul (CE) nr. 44/2001. 

În ceea ce priveşte ultimul loc în care reclamantul şi-a desfăşurat activitatea, acesta nici nu a 
pretins că s-ar fi aflat în România, sens în care o asemenea ipoteză nu poate fi luată în considerare. 

Astfel, reclamantul nu şi-a desfăşurat activitatea într-un singur stat, iar pe de altă parte este 
cert că unul dintre statele în care acesta şi-a desfăşurat activitatea este România, caz în care se 
impune a se verifica dacă se poate determina locul în care reclamantul şi-a desfăşurat în mod 
obişnuit activitatea. 

6. Prin noţiunea de „loc al desfăşurării activităţii” se are în vedere spaţiul asupra căruia un 
stat membru îşi exercită drepturile suverane, ceea ce include şi apele maritime interioare, marea 
teritorială şi zona economică exclusivă, în cazul acesteia din urmă numai în ceea ce priveşte 
resursele naturale ale fundului mării, subsolului acestuia şi coloanei de apă de deasupra, precum şi 
în ceea ce priveşte diferitele activităţi legate de explorarea, exploatarea, protecţia, conservarea 
mediului şi gestionarea acestora, astfel cum prevede art. 9 alin. 1 din Legea nr. 17/1990. 

În acest sens, prin hotărârea CJUE din 27.02.2002 din cauza C-37/00 (Herbert Weber) s-a 
stabilit că munca desfăşurată de un salariat pe instalaţii fixe sau plutitoare poziţionate pe sau 
deasupra unei părţi a platoului continental adiacent unui stat contractant, în contextul prospectării 
şi/sau exploatării resurselor sale naturale, trebuie considerată ca fiind desfăşurată pe teritoriul acelui 
stat. În acest caz, Curtea a citat hotărârea Curţii Internaţionale de Justiţie din 20.02.1969 în sensul 
că drepturile statului de coastă asupra zonei platoului continental constituind o prelungire a 
teritoriului sub nivelul mării există ipso facto şi ab initio în virtutea suveranităţii statelor asupra 
teritoriului lor şi ca o extindere a acestei suveranităţi în forma exercitării drepturilor suverane în 
vederea explorării fundului mării şi a exploatării resurselor sale naturale. 



 

 80 

Noţiunea de „platou continental” este definită de art. 76 pc. 1 din Convenţia Naţiunilor 
Unite asupra dreptului mării din 1982 de la Montego Bay în sensul că platoul continental al unui 
stat riveran cuprinde fundul mării şi subsolul regiunilor submarine situate dincolo de marea sa 
teritorială, pe toată întinderea prelungirii naturale a teritoriului terestru al acestui stat, până la limita 
externă a marginii continentale sau până la o distanţă de 200 de mile marine de la liniile de bază de 
la care se măsoară lăţimea mării teritoriale, atunci când limita exterioară a marginii continentale se 
află la o distanţă inferioară. 

Potrivit art. 9 alin. 2 din Legea nr. 17/1990, în condiţiile specifice determinate de 
dimensiunile Mării Negre, întinderea zonei economice exclusive a României se stabileşte prin 
delimitare, pe bază de acord încheiat cu statele vecine ale căror ţărmuri sunt limitrofe sau situate 
faţă în faţă cu litoralul românesc al Mării Negre, ţinându-se seama de faptul că lăţimea maximă a 
zonei economice exclusive, în conformitate cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite asupra 
dreptului mării, ratificată de România prin Legea nr. 110/1996, poate fi de 200 mile marine 
măsurate de la liniile de bază prevăzute la art. 2. 

Din coroborarea celor două prevederi rezultă că noţiunile de „platou continental” şi de „zonă 
economică exclusivă” sunt echivalente. 

Aşa fiind, în perioada în care reclamantul a lucrat la bordul platformei petroliere în zona 
economică exclusivă a României se consideră că a lucrat pe teritoriul acestei ţări, în sensul 
verificărilor legate de locul în care acesta şi-a desfăşurat activitatea în mod obişnuit. 

7. Se impune şi precizarea că, în interesul aplicării art. 19 din Regulamentul (CE) nr. 
44/2001, este lipsit de importanţă pavilionul platformei petroliere. Astfel, arborarea pavilionului 
unei ţări face ca activitatea desfăşurată să fie supusă jurisdicţiei acelei ţări, fără ca aceasta să 
însemne că ea se şi desfăşoară în acea ţară. Astfel, faptul că o navă sub pavilion străin se află, de 
exemplu, într-un port românesc, chiar dacă pavilionul atrage jurisdicţia acelei ţări asupra 
persoanelor şi bunurilor aflate la bord, nu exclude, în principiu, jurisdicţia română dată de prezenţa 
acelor persoane şi bunuri pe teritoriul românesc. De aceea, pavilionul unui stat nu face ca nava care 
îl arborează să se confunde cu teritoriul acelui stat. 

În acest sens, potrivit art. 92 pc. 1 din Convenţia asupra dreptului mării, navele navighează 
sub pavilionul unui singur stat şi sunt puse, în afara cazurilor excepţionale prevăzute în mod expres 
de tratatele internaţionale sau de prezenta convenţie, jurisdicţiei exclusive a acestuia în marea 
liberă. Totodată, art. 89 prevede că nici un stat nu poate pretinde în mod legitim să supună o parte 
oarecare a mării libere suveranităţii sale.  

Se vede astfel că, nici când este vorba despre marea liberă, noţiunea de „teritoriu”, asupra 
căruia un stat îşi exercită drepturile suverane, nu se confundă cu jurisdicţia asupra navei arborând 
un anumit pavilion. 

Dacă în marea liberă această jurisdicţie a statului de pavilion este exclusivă, în afara acesteia 
ea este limitată. În acest sens, art. 90 din aceeaşi convenţie, prevede că orice stat, fie că este riveran, 
fie fără litoral, are dreptul ca navele sub pavilionul său să navigheze în marea liberă, iar potrivit art. 
94 pc. 2 lit. b) orice stat îşi va exercita jurisdicţia conform dreptului său intern asupra oricărei nave 
care poartă pavilionul său, ca şi asupra căpitanului, ofiţerilor şi echipajului, pentru problemele de 
ordin administrativ, tehnic şi social, referitoare la navă. 

Indiferent însă de pavilionul navei, aceasta nu se află pe teritoriul nici unui stat când circulă 
în marea liberă şi se află pe teritoriul statului căruia îi aparţin apele maritime interioare sau marea 
teritorială unde se află, precum şi pe teritoriul statului căruia îi aparţine zona economică exclusivă, 
când obiectul de activitate al navei este legat de exploatarea resurselor naturale, cum este cazul unei 
platforme petroliere. 

8. Din centralizatorul perioadelor lucrate de reclamant depus de intimata NSC Limited 
rezultă că acesta a lucrat până la 22.05.2009 la bordul platformei S, apoi s-a ambarcat la bordul 
platformei P la 16.06.2009, fără a se preciza data debarcării. În tot acest timp locul de muncă al 
reclamantului s-a aflat pe teritoriul României. 

Angajatorul pârât nu a combătut susţinerile reclamantului din răspunsul la întâmpinare în 
sensul că în perioada 21.10 – 6.11.2009 acesta din urmă şi-a desfăşurat activitatea pe platforma J 
aflată în apele teritoriale româneşti, astfel încât această afirmaţie trebuie considerată ca fiind 
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dovedită în contextul oferit de regula procedurală prevăzută de art. 272 Codul Muncii, potrivit 
căruia sarcina probei revine angajatorului.  

Din cuprinsul centralizatorului menţionat anterior rezultă că reclamantul a lucrat în 
continuare la bordul barjei B 1, pe teritoriul României în perioada februarie – martie 2010 (2 luni), 
al Turciei în perioadele 1-16.04.2010 şi 1-13.09.2010 (1 lună), al Rusiei în perioadele 1.05 – 
3.08.2010 şi 14.10 – 6.12.2010 (5 luni), al Bulgariei în perioada 1-13.10.2010 (0,5 luni) şi al 
Tunisiei în perioada 17-31.10.2011 (0,5 luni), în total 9 luni, din care 2 luni pe teritoriul României. 

 Aşa fiind, în toată perioada până la 31.03.2010, reclamantul a lucrat exclusiv pe teritoriul 
României, cu excepţia perioadei 05.12.2009 – 01.01.2010, pentru care a formulat pretenţii în cauza 
de faţă invocând răspunderea contractuală a angajatorului pentru că nu a fost ambarcat. 

Rezultă astfel că în perioada 19.11.2007 – 31.03.2010, cu excepţia intervalului 05.12.2009 – 
01.01.2010, deci timp de 27,5 luni, reclamantul şi-a desfăşurat activitatea în România, timp de 7 
luni a lucrat pe teritoriul altor state, iar pentru restul perioadei de până la 20.09.2012 a solicitat 
angajarea răspunderii contractuale a pârâtelor pentru că nu a fost ambarcat. 

9. Prin hotărârea mai sus citată a CJUE din cauza Herbert Weber s-a stabilit că, în cazul unui 
contract de muncă în baza căruia un salariat prestează aceleaşi activităţi în mai mult de un stat 
contractant, este necesar în principiu să se ţină cont de întreaga durată a relaţiei de muncă, în 
vederea identificării locului în care salariatul îşi desfăşoară în mod obişnuit activitatea. 

Ţinând astfel cont de durata de 60 de luni a relaţiilor de muncă dintre părţi, se constată că 
cele 27,5 luni lucrate în România corespund unui procent de 45,83%, iar cele 7 luni lucrate în alte 
state corespund unui procent total de 11,66%. 

În restul perioadei contractuale, este necontestat că reclamantul s-a aflat în România. 
10. Prin hotărârea CJUE din 15.03.2011 din cauza C-29/10 (Heiko Koelzsch) s-a stabilit că 

se impune interpretarea largă a criteriului ţării în care angajatul îşi desfăşoară în mod obişnuit 
munca, care să fie înţeles ca referindu-se la locul în care sau din care angajatul îşi desfăşoară în mod 
efectiv activităţile profesionale şi, în lipsa unui punct central al afacerilor, la locul în care acesta îşi 
desfăşoară cea mai mare parte a activităţilor sale.  

În acest sens, referindu-se la activităţi de transport internaţional, Curtea a menţionat că 
trebuie luat în calcul în care stat este situat locul pornind din care angajatul îşi efectuează misiunile 
de transport, primeşte instrucţiunile cu privire la misiunile sale şi îşi organizează munca, precum şi 
locul în care se află instrumentele de muncă. 

Se observă că, pentru situaţia transporturilor rutiere internaţionale, Curtea a găsit aplicabilă 
în principiu prima situaţie, respectiv aceea a existenţei unui „punct central al afacerilor”. 

În cazul activităţilor desfăşurate pe mare, o asemenea abordare nu este posibilă, întrucât 
specificul muncii nu este legat de teritoriul unui anumit stat, iar întreaga activitate se desfăşoară la 
bord. 

În plus, trebuie înţeles că, spre deosebire de Convenţia de la Roma privind legea aplicabilă 
obligaţiilor contractuale, precum şi de Regulamentul (CE) nr. 593/2008 privind legea aplicabilă 
obligaţiilor contractuale, care se referă inclusiv la criteriul statului cu care munca are o legătură 
semnificativă, respectiv mai strânsă, în sistemul Regulamentului (CE) nr. 44/2001 acest criteriu este 
inoperant, urmând a se aplica numai criteriile prevăzute de prevederile citate din acest din urmă act 
normativ. Astfel, în discuţie este competenţa instanţei naţionale sesizate, iar nu legea aplicabilă 
contractului de muncă, aceasta din urmă urmând a fi discutată numai dacă instanţa română sesizată 
s-ar declara competentă. 

Prin urmare, rămâne aplicabilă, prin analogie, cea de-a doua situaţie menţionată în hotărârea 
din cauza Heiko Koetzsch, respectiv aceea a inexistenţei unui punct central al afacerilor, caz în care 
se va lua în considerare locul în care salariatul îşi desfăşoară cea mai mare parte a activităţilor sale. 

În acest scop trebuie ţinut cont de hotărârea CJUE din 13.07.1993 din cauza C-125/92 
(Mulox IBC Ltd), în sensul că se impune evitarea multiplicării instanţelor care ar avea competenţă 
şi în consecinţă a pronunţării unor hotărâri ireconciliabile, astfel încât nu se poate ajunge la 
concluzia conferirii unor competenţe concurente în favoarea instanţelor din fiecare stat pe teritoriul 
căruia salariatul a prestat câte o parte din munca sa. 



 

 82 

Prin hotărârea sus-citată din cauza Herbert Weber s-a stabilit că, în principiu, criteriul care 
trebuie aplicat este acela al locului în care salariatul îşi petrece majoritatea timpului de muncă. În 
cazul din speţa respectivă, în care salariatul a lucrat exclusiv ca intendent, orice criteriu calitativ 
privind natura şi importanţa muncii prestate în diverse locuri este irelevant. 

Astfel, aplicarea criteriului temporal, bazat pe durata perioadelor de timp lucrate în diverse 
state presupune ca întregul termen contractual să fie luat în seamă la stabilirea locului în care 
salariatul îşi desfăşoară în mod obişnuit cea mai importantă parte a muncii şi unde, în acest caz, 
relaţia contractuală cu angajatorul este centrată. 

În cazul în care fie două sau mai multe locuri prezintă o importanţă egală, fie nici unul nu 
are o legătură permanentă sau suficient de strânsă cu locul de muncă, Curtea a stabilit că este 
necesar să se evite multiplicarea instanţelor naţionale având competenţă asupra unui singur raport 
de muncă. 

11. Coroborând astfel hotărârile citate în contextul oferit de situaţia de fapt din speţă, în care 
reclamantul a lucrat ca intendent la bordul platformei petroliere GSP S, precum şi la bordul altor 
platforme şi al barjei B 1, aflându-se în perioada relaţiilor de muncă dintre părţi în mai multe state, 
curtea reţine că nu se poate considera că activitatea reclamantului prestată în România a fost mai 
importantă decât în celelalte state mai sus menţionate şi nici că în România s-ar fi aflat „punctul 
central al afacerilor”. În aceste condiţii, interpretarea largă prescrisă prin hotărârea din cauza Heiko 
Koetzsch nu este posibilă, urmând a se da eficienţă locului în care salariatul îşi desfăşoară cea mai 
mare parte a activităţilor reclamantului, ceea ce presupune o abordare exclusiv cantitativă a 
timpului de lucru. 

Din examinarea expresiei „cea mai mare parte” reiese că aceasta este cel mai apropiată de 
noţiunea de „majoritate”, ceea ce, impunând aceeaşi manieră largă de interpretare menţionată mai 
sus, poate corespunde fie unui procent de peste 50% din durata contractului, fie unui procent mai 
mic, dar comparativ cu procente considerabil mai mici. 

În speţă, reclamantul a lucrat în România 45,83% din perioada contractuală, în Turcia 
1,67%, în Rusia 8,33%, în Bulgaria şi în Tunisia câte 0,83%. În rest, reclamantul s-a aflat în 
România, de unde nu a mai fost ambarcat şi reclamă în dosarul de faţă drepturile salariale aferente 
perioadei respective.  

Se observă că procentul de timp lucrat în România, deşi nu atinge majoritatea perioadei 
contractuale, este covârşitor mai mare decât procentul total de 11,66% al perioadelor lucrate în alte 
state şi cu atât mai mult decât perioadele lucrate în fiecare alt stat în parte, caz în care se poate 
conchide fără riscul de a greşi că „cea mai mare parte a activităţilor reclamantului” s-au desfăşurat 
în România. 

Acest fapt atrage aplicabilitatea art. 19 pc. 2 lit. a) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001, care 
dă dreptul salariatului să se prevaleze de competenţa instanţei din locul în care îşi desfăşoară în mod 
obişnuit activitatea, care în speţă este instanţa română. 

12. Rezultă din cele de mai sus că instanţa de fond a apreciat greşit că instanţele române nu 
sunt competente să soluţioneze cauza, în realitate având această competenţă în baza art. 19 pc. 2 lit. 
a) din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.  

În consecinţă, în baza art. 498 alin. 2 şi art. 488 pc. 5 C. proc. civ., reţinând că instanţa a 
cărei hotărâre a fost atacată cu recurs a soluţionat procesul fără a intra în judecata fondului, curtea 
va admite recursul, va casa sentinţa recurată şi va trimite cauza spre rejudecare Tribunalului 
Constanţa. 

Decizia civilă nr. 181/CM/10.06.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 

10. Concediere pentru desfiinţarea locului de muncă. Condiţii. Inexistenţa 
unei cauze reale şi serioase. 
 

Desfiinţarea locului de muncă şi, în consecinţă, concedierea angajatului care îl ocupa nu poate fi 
considerată a avea o cauză reală şi serioasă în cazul în care este justificată de angajator prin existenţa unor 
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perioade de inactivitate cu caracter ciclic, determinate de specificul activităţii agricole care se poate 
desfăşura numai în anumite anotimpuri, împrejurările invocate fiind cunoscute şi prezumate a fi fost avute în 
vedere la încheierea unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. 

 
Art.65, art. 79 din Codul Muncii  

 
Prin cererea introdusă la Tribunalul Tulcea, contestatorul a chemat în judecată pe pârâta 

Societatea Agricolă „G.”, pentru ca prin hotărâre judecătorească să fie anulată decizia de desfacere 
a Contractului de muncă nr. […], reintegrarea pe postul deţinut anterior, obligarea pârâtei la plata 
unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care 
ar fi beneficiat de la concediere şi până la reintegrare, precum şi plata de daune interese pentru 
repararea prejudiciului produs prin neplata salariului. […] 

Prin sentinţa civilă nr. 3261/21.08.2013 a Tribunalului Tulcea, a fost admisă în parte 
contestaţia; a fost anulată decizia şi s-a dispus reintegrarea reclamantului pe postul deţinut 
anterior desfacerii contractului individual de muncă; a fost obligată pârâta la plata unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate de la data concedierii şi până 
la reintegrarea efectivă; s-a respins capătul de cerere privind plata daunelor interese ca 
nefondat. […] 

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs pârâta. În motivarea recursului său, 
aceasta a arătat următoarele: apreciază ca in mod greşit instanţa de fond a dispus anularea 
deciziei contestate, reţinând ca orice desfiinţare a unui loc de munca ar fi trebuit sa fie întemeiată pe 
studii temeinice efectuate de către angajator cu privire la beneficiile pe care le-ar înregistra 
societatea ca urmare a dispariţiei unui post din statul de funcţii; instanţa, fără a avea vreo dovada 
acest sens, prezuma ca astfel de studii nu au fost făcute; […] menează de asemenea ca problemele 
financiare la data desfacerii contractului de munca al contestatorului erau reale; la data concedierii 
contestatarului au mai fost concediate si alte persoane, deoarece în acea perioada nu mai era 
activitate aproape deloc, singurele servicii necesare fiind ale personalului decizional in cadrul 
societarii si al serviciului de contabilitate care era indispensabil; mai mult decât atât, contestatorul a 
avut la cunoştinţa modalitatea de lucru a societăţii în sensul ca aceştia erau angajaţi primăvara, când 
începeau activităţile agricole, relaţiile de munca urmând a înceta la finele anului in curs, respectiv 
începând cu data de 01.12.2013; […] de asemenea, s-a făcut dovada ca postul contestatorului a fost 
fiinţat definitiv, în momentul de fata nemaifiind angajata nicio persoana în aceeaşi funcţie; totodată, 
menţionează ca deşi i se pusese contestatorului în vedere sa depună la dosarul de angajare dovada 
studiilor din domeniul economic, acesta nu a putut face decât dovada studiilor de 10 clase la 
specializarea "mecanica"; totodată, având in vedere lipsa specializării acestuia pentru funcţia de "sef 
de ferma" atribuţiile sale erau preluate in mare parte de contabila societăţii care era inginer agronom 
si deţinea un master in agronomie precum si de preşedintele consiliului de administraţie ce avea de 
asemenea studii agronomice; astfel, decizia de concediere a avut la baza studiul situaţiei financiare 
si a fondurilor de salarii care a condus la concluzia ca fata de dificultăţile financiare determinate de 
perioada de inactivitate este necesara desfiinţarea postului de sef de ferma, urmând ca atribuţiile ce-
i reveneau acestui post sa fie repartizate contabilului si preşedintelui consiliului de administraţie, 
care aveau calificarea necesara desfăşurării acestor activităţi; de asemenea, precizează ca decizia de 
concediere a avut la bază procesul - verbal din data de 25 noiembrie 2012 prin care s-a decis 
concedierea in baza art.56 din Codul Muncii si intrarea in şomaj a majorităţii angajaţilor pe 
perioada de iarna, motivat de problemele financiare ale societăţii; […] desfiinţarea locului de muncă 
este efectivă în cazul în care organigrama societăţii reflectă clar modificarea structurii posturilor 
prin eliminarea locului de muncă desfiinţat; practic, locul de muncă desfiinţat va trebui să nu se mai 
regăsească în organigrama societăţii după finalizarea procedurii de restructurare internă; pentru a 
putea produce efecte juridice, noua organigramă a societăţii trebuie să fie aprobată de către organele 
statutare competente conform actului constitutiv al societăţii; societatea a respectat întocmai aceste 
obligaţii stabilite de legiuitor, in sensul ca postul a fost desfiinţat definitiv, noua organigrama a fost 
aprobata de organele statutare si nu mai conţine postul de "sef de ferma"; […] 
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Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 
  În cauză, trebuie avut în vedere că potrivit art. 79 din Codul Muncii, în caz de conflict de 
muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele 
precizate în decizia de concediere. 
 În decizia de concediere contestată s-a indicat drept motiv al concedierii, făcându-se 
trimitere la cele hotărâte de consiliul de administraţie, faptul că „în perioada de iarnă nu se pot face 
lucrări agricole”. În drept s-au indicat prevederile art. 65 alin.1 din Codul Muncii. 
 Ca urmare, nici un motiv al concedierii invocat de apelantă care constituie motive noi şi 
diferite de cel indicat în decizia de concediere nu pot fi analizate în apel întrucât s-ar nesocoti 
prevederile art.79 din Codul Muncii (cum ar fi redistribuirea activităţii reclamantului către alţi 
salariaţi sau lipsa pregătirii profesionale necesare a acestuia). 
 În ceea ce priveşte desfiinţarea postului reclamantului, trebuie avut în vedere că art. 65 
alin.2 din Codul Muncii impune condiţia ca desfiinţarea locului de muncă să aibă o cauză reală şi 
serioasă. 
 În mod logic, această cauză trebuie să intervină după încheierea contractului individual de 
muncă în sensul că, la încheierea acestuia, angajatorul îşi exprimă manifestarea de voinţă în acest 
sens având în vedere situaţia cunoscută de la acel moment, considerând că este necesară angajarea 
unei persoane. 
 Excepţia de la principiul forţei obligatorii a contractelor, în sensul că angajatorul poate în 
mod unilateral să hotărască încetarea contractului individual de muncă, poate fi admisă numai dacă 
ulterior survine o împrejurarea care determină o reorganizare a activităţii angajatorului ce presupune 
desfiinţarea locului de muncă al angajatului respectiv iar cauza trebuie să fie reală şi serioasă. 
 Or, recurenta a indicat în decizia de concediere succesiunea anotimpurilor (începerea iernii) 
şi un fapt cunoscut nu doar de conducerea unei societăţi specializate în lucrări agricole ci care este 
chiar de notorietate în sensul că în timpul iernii nu se pot realiza lucrări agricole din cauza 
temperaturii scăzute. 
 În mod evident conducerea societăţii pârâte cunoştea ambele situaţii de fapt la momentul 
încheierii contractului individual de muncă cu reclamantul şi, totuşi, a optat pentru încheierea unui 
contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată […]. 
 Aşadar, nu se vădeşte existenţa nici unui motiv real şi serios care să fi intervenit ulterior şi 
care să determine desfiinţarea postului ocupat de reclamant ci o situaţie de întrerupere temporară a 
unor activităţi, situaţie care survine anual şi care era cunoscută de angajator.  
 De altfel, din cuprinsul deciziei contestate, având în vedere motivaţia acesteia, şi chiar din 
susţinerile apelantei, rezultă că odată cu venirea primăverii ar fi fost din nou necesară angajarea 
personalului implicat în lucrări agricole, ceea ce înseamnă că, în realitate nu este vorba de o 
desfiinţare reală a unor locuri de muncă ci de o suspendare temporară a activităţii angajaţilor care le 
ocupă. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 312 Cod.pr.civ. se va respinge recursul ca 
nefondat.  

Decizia civilă nr. 19/CM/21.01.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 
11. Concediere pentru desfiinţarea locului de muncă. Obligaţia 

angajatorului de a indica în cuprinsul deciziei de concediere motivele desfiinţării 
locului de muncă pentru a justifica îndeplinirea condiţiei ca acestea să fie reale şi 
serioase. 
 

Angajatorul trebuie să indice în cuprinsul deciziei de concediere care au fost în concret motivele 
desfiinţării locului de muncă, nefiind suficient să se enunţe existenţa unor motive reale şi serioase; în cadrul 
conflictului de muncă angajatorul nu poate invoca alte motive ale desfiinţării locului de muncă decât cele 
indicate în decizia de concediere. 
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Art.65, 79, 80 din Codul muncii 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 9535/118/2013 reclamanta 
[...] a chemat în judecată pe pârâta S.C. [...] S.R.L., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să dispună anularea deciziei de concediere nr. […]/10.10.2013, reintegrarea în funcţia 
deţinută anterior concedierii şi obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu drepturile 
salariale majorate, indexate şi actualizate, cuvenite până la data efectivei reintegrări. 

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că în luna iunie 2013 a avut numeroase discuţii cu 
reprezentanţii societăţii pârâte legate de plata orelor suplimentare efectuate cu începere din luna 
august 2013, formulând totodată o sesizare adresată I.T.M. Bucureşti. În acest context, la data de 
05.08.2013 s-a dispus mutarea sa din Agenţia […] în Agenţia […], despre care se ştia că urma să fie 
desfiinţată, iar din 18.09.2013 s-a aflat în concediu de odihnă. 

A mai susţinut reclamanta că prin decizia contestată s-a dispus concedierea sa cu începere 
din 10.10.2013, fără comunicarea preavizului de 20 de zile, prevăzut de art. 75 alin. 1 Codul 
muncii. 

În dovedirea cererii, reclamanta a depus la dosar înscrisuri: adresa nr. 
P7840/41375/11.07.2013 emisă de I.T.M. Bucureşti, contract individual de muncă încheiat cu 
pârâta, dispoziţia nr. 522/02.08.2013 emisă de managerul zonal Constanţa al societăţii pârâte, 
decizia de concediere nr. […]/10.10.2013. 

În apărare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată. 

Pe această cale, pârâta a susţinut că prin dispoziţia managerului zonal, la data de 02.08.2013, 
reclamanta a fost înştiinţată cu privire la mutarea locului de desfăşurare a activităţii la punctul de 
lucru situat în municipiul Constanţa, …, începând cu data de 05.08.2013. Totodată, la data de 
06.09.2013 societatea a emis preavizul nr. 1861, prin care reclamanta a fost notificată cu privire la 
durata preavizului, precum şi la emiterea ulterioară a deciziei de concediere, în temeiul art. 65 din 
Legea nr. 53/2003. 

A mai învederat pârâta că a respectat dispoziţiile legale referitoare la preaviz, atât în ceea ce 
priveşte durata acestuia, cât şi din perspectiva menţionării termenului de preaviz în cuprinsul 
deciziei de concediere. 

Referitor la temeinicia deciziei contestate, pârâta a precizat că motivul concedierii a fost 
acela al desfiinţării locului de muncă ocupat de reclamantă, din cauze care privesc lipsa de 
profitabilitate, în condiţiile în care în aceeaşi zonă funcţionau două agenţii. 

În dovedirea celor susţinute, pârâta a depus la dosar înscrisuri: preaviz nr. 1861/06.09.2013, 
decizia asociatului unic nr. 21/25.09.2013, organigrama anterioară şi ulterioară concedierii 
reclamantei, dovada expedierii preavizului. 

Prin sentinţa civilă nr. 567 din 12 martie 2014 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea; 
a anulat decizia de concediere nr. […]/10.10.2013 emisă de pârâtă; a dispus reintegrarea 
reclamantei în funcţia anterior deţinută şi obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi băneşti cuvenite de la data 
concedierii până la efectiva reintegrare. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 

A constatat că reclamanta a fost angajata societăţii pârâte în funcţia de casier, desfăşurându-
şi iniţial activitatea în cadrul punctului de lucru situat în Constanţa, […]. Prin dispoziţia nr. 
522/02.08.2013 emisă de managerul zonal Constanţa, s-a decis ca din data de 05.08.2013 
reclamanta să lucreze la punctul de lucru Agenţia Constanţa […], situat în Constanţa, …. 

Prin decizia nr. 21/25.09.2013 emisă de administratorul unic al societăţii pârâte, s-a dispus 
desfiinţarea unui număr de patru puncte de lucru, printre care şi cel situat în Constanţa, …. În 
consecinţă, prin decizia nr. […]/10.10.2013, reclamanta a fost concediată în temeiul art. 65 alin. 1 
Codul muncii, motivul concret al încetării contractului individual de muncă fiind cel al desfiinţării 
postului. 
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S-a reţinut că o primă critică formulată de reclamantă în cadrul prezentei contestaţii 
îndreptate împotriva deciziei de concediere priveşte neaducerea la cunoştinţă, de către pârâtă, a 
duratei preavizului, cu consecinţa lipsirii sale de posibilitatea căutării unui alt loc de muncă. 

Din examinarea înscrisurilor depuse la dosar de către pârâtă, instanţa a constatat că aceasta a 
emis notificarea nr. 1861/06.09.2013, prin care se dispunea acordarea unui termen de preaviz de 20 
de zile lucrătoare, în perioada 09.09.2013-04.10.2013, la împlinirea acestui termen urmând ca 
reclamanta să fie concediată ca urmare a desfiinţării postului ocupat. 

Pârâta nu a contestat împrejurarea că această notificare nu a fost comunicată reclamantei, 
invocând însă culpa fostei salariate care a refuzat primirea înştiinţării şi nici nu a fost găsită la 
domiciliu pentru comunicarea corespondenţei expediate prin curierat rapid. Sub acest aspect, pârâta 
a prezentat la dosar relaţiile comunicate de firma de curierat Fan Courier, potrivit cărora în perioada 
09.09.2013-12.09.2013, reclamanta nu a fost găsită la domiciliu pentru livrarea expediţiei avizate. 

Odată stabilită neaducerea la cunoştinţa reclamantei a perioadei de preaviz, s-a reţinut că 
trebuie subliniat că atât în doctrină, cât şi în jurisprudenţă, s-a concluzionat asupra importanţei 
acordării efective a preavizului, întrucât scopul legiuitorului a fost acela de a acorda o protecţie 
efectivă salariatului ce urmează a fi concediat, dându-i posibilitatea ca înăuntrul acestui termen de 
preaviz să caute un alt loc de muncă. 

Or, în cauza de faţă, s-a constatat că pârâta a dovedit doar îndeplinirea condiţiilor formale de 
indicare a preavizului în cuprinsul unei notificări anterioare concedierii, precum şi în cuprinsul 
deciziei de concediere înseşi, însă nu a probat acordarea efectivă a perioadei de preaviz, cu atât mai 
mult cu cât reclamanta a susţinut că în perioada ce a precedat concedierea s-a aflat în concediu de 
odihnă, nefiind sub nici o formă informată asupra viitoarei sale concedieri. 

Prin urmare, deşi în temeiul art. 272 Codul muncii, sarcina probei îi incumba  pârâtei, din 
analiza coroborată a probelor administrate nu a rezultat că  reclamanta a beneficiat de întreaga 
protecţie a drepturilor garantate de lege, într-un context în care respectarea efectivă a preavizului 
primează asupra elementelor de formă ale deciziei. Criticile reclamantei s-au reţinut că sunt deci 
fondate, fiind de natură a invalida măsura dispusă de societatea pârâtă.     

Totodată, în ce priveşte temeinicia deciziei de concediere, instanţa a constatat că măsura 
concedierii nu se încadrează în condiţiile impuse de art. 65 alin. 1 Codul muncii, text indicat de 
pârâtă ca fiind temeiul legal al concedierii. 

Astfel, potrivit art. 65. alin. 1 din Codul Muncii concedierea pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a 
transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.  
    Condiţia de legalitate impusă de alin. 2 al aceluiaşi articol este ca desfiinţarea locului de 
muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 
 Din analiza coroborată a organigramelor depuse la dosar, a rezultat că postul ocupat de 
reclamantă a fost suprimat din structura angajatorului, din totalul de 1063 posturi de casier, 
existente anterior concedierii, rămânând 1058. 
  În ceea ce priveşte existenţa unei cauze reale şi serioase care să fi avut drept consecinţă 
concedierea salariatului, instanţa a reţinut că din interpretarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 Codul 
Muncii se desprind mai multe condiţii care definesc cauza reală şi serioasă. 

Astfel, în primul rând, cauza reală trebuie să aibă caracter obiectiv, adică să fie reclamată de 
existenţa uneia dintre situaţiile expres menţionate în art. 65 Codul Muncii, respectiv: dificultăţi 
economice, transformări tehnologice, reorganizarea activităţii. În al doilea rând, cauza este serioasă 
dacă este precisă, în sensul că reprezintă adevăratul motiv al concedierii, neavând rolul de a 
disimula existenţa unui alt motiv. 

Revine aşadar instanţei de judecată rolul de a aprecia în fiecare caz concret, în funcţie de 
probatoriile administrate de părţi, îndeplinirea condiţiilor generic impuse de lege. 

În cauza de faţă, s-a reţinut că pârâta a justificat desfiinţarea postului ocupat de reclamantă 
prin desfiinţarea chiar a punctului de lucru în cadrul căreia aceasta îşi desfăşura activitatea. Deşi 
această din urmă măsură a fost dispusă prin decizia nr. 21/25.09.2013 a administratorului unic al 
societăţii, pârâta nu s-a preocupat în a dovedi motivele reale ce au condus la desfiinţarea unui 
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număr de 4 puncte de lucru,  amplasate în diverse oraşe, concomitent cu înfiinţarea altor 9 puncte de 
lucru. În acest context, s-a reţinut că pârâta a procedat la reorganizarea propriei activităţi, în vederea 
eficientizării acesteia, metodele concrete alese în acest sens fiind circumscrise atributului exclusiv 
al angajatorului, nesusceptibil de a fi cenzurat de instanţă. 

Cu toate acestea, o asemenea reorganizare a activităţii, trebuie să coincidă cu adevăratul 
motiv al unei concedieri individuale, nefiind permis a fi invocată ca simplu pretext al îndepărtării 
din unitate a unui angajat faţă de care s-a intenţionat concedierea din motive personale. 

Or, în cazul de faţă, cu o lună înainte de emiterea preavizului şi în condiţiile în care la nivel 
de unitate era cunoscută lipsa de profitabilitate a Agenţiei […] Constanţa, societatea pârâtă a 
efectuat o rocadă a angajatelor în funcţia de casier, dispunând ca reclamanta să îşi desfăşoare 
activitatea în cadrul punctului de lucru vizat spre desfiinţare. Chiar dacă în cuprinsul contractului 
individual de muncă încheiat cu reclamanta nu s-a indicat în concret  locul desfăşurării activităţii, o 
asemenea modificare a unui element esenţial al raportului de muncă trebuia justificată cel puţin prin 
prisma necesităţilor de personal ale angajatorului, aspect recunoscut de altfel şi de pârâtă prin notele 
scrise depuse la fila 78 din dosar. 

Pârâta nu a indicat însă motivul pentru care prin dispoziţia nr. 522/02.08.2013 a managerului 
zonal s-a decis ca reclamanta să lucreze la Agenţia […] Constanţa, punct de lucru unde funcţiona o 
altă persoană angajată în funcţie de casieră şi care a preluat postul reclamantei în cadrul Agenţiei 
[…]. Or, prin această schimbare a locului de muncă, reclamanta a fost adusă în situaţia de a suporta 
în mod cert consecinţele desfiinţării punctului de lucru, intenţia angajatorului fiind aceea de a o 
salva de la concediere pe angajata care ocupa funcţia de casier la Agenţia […] Constanţa anterior 
datei de 05.08.2013. 

În concluzie, deşi desfiinţarea punctului de lucru este reală şi nu poate constitui obiect al 
analizei instanţei, ea a fost precedată de măsuri distincte ale pârâtei prin care reclamanta a fost 
selectată pentru concediere, în favoarea unei alte salariate care a fost menţinută în funcţie, prin 
simpla schimbare a locului de muncă. 

Pentru aceste motive, instanţa a apreciat că pârâta a disimulat adevăratul motiv al 
concedierii reclamantei, în condiţiile în care a determinat în mod unilateral situaţia personală a 
reclamantei ce a justificat în final concedierea. 

Faţă de cele expuse, s-a reţinut că decizia de concediere contestată este nelegală şi 
netemeinică, motiv pentru care s-a dispus anularea acesteia, reintegrarea reclamantei în funcţia 
anterior deţinută şi obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi băneşti cuvenite de la data concedierii până la efectiva 
reintegrare. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel pârâta. În motivarea apelului său, aceasta a 
arătat următoarele: la data de 31.07.2012  între societatea pârâtă şi contestatoare a fost încheiat 
contractul individual de muncă înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor sub nr. 
…/31.07.2012, conform căruia contestatoarea a devenit angajata societăţii, dobândind funcţia de 
casier; conform contractului, activitatea urma să fie desfăşurată la punctele de lucru ale societăţii de 
pe raza municipiului Constanţa; a arătat instanţei de fond faptul că societatea, forţată de 
împrejurările economice care au determinat măsura reducerii cheltuielilor în cadrul punctelor de 
lucru ale societăţii la data de 06.09.2013, a emis preavizul nr.1861 prin care a notificat 
contestatoarea în privinţa deciziei de acordare a preavizului de 20 de zile începând cu data de 
09.09.2013; de asemenea, contestatoarea a fost înştiinţată cu privire la faptul că la finalul perioadei 
de preaviz urma să fie aplicată decizia de concediere a acesteia pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului, în temeiul prevederilor art. 65 din Legea nr. 53/2003; în urma încetării 
perioadei de preaviz, la data de 10.10.2013 a fost emisă decizia nr. […] privind concedierea 
contestatoarei în temeiul prevederilor art. 65 alin. 1 din Codul Muncii; astfel cum se poate constata 
din înscrisurile depuse la dosarul cauzei şi a deciziei nr. […]/10.10.2013, concedierea contestatoarei 
a fost realizată pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului, în temeiul prevederilor art. 65 alin. 
1 din Codul Muncii; din decizia nr. […]/10.10.2013 şi din probatoriul administrat la instanţa de 
fond se poate constata faptul că prevederile art.65 din Codul Muncii au fost respectate iar dreptul la 
preaviz a fost acordat salariatei [...] în conformitate cu dispoziţiile legale; prin urmare, decizia de 
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concediere îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege, astfel că nu subzistă nici un motiv de 
desfiinţare a acesteia; hotărârea instanţei de fond de admitere a contestaţiei formulate de salariata 
[...], se fundamentează pe două aspecte, şi anume: faptul că angajatei nu i-a fost adusă la cunoştinţă 
perioada de preaviz; faptul că decizia de concediere nr. […]/10.10.2013 este neîntemeiată dat fiind 
faptul că societatea ar fi disimulat adevăratul motiv al concedierii, selectând pentru concediere 
individuală pe contestatoarea [...] în favoarea unei alte salariate care a fost menţinută în funcţie; mai 
întâi, instanţa de fond a înlăturat în mod eronat toate aspectele juridice ce au vizat comunicarea de 
către societate a preavizului nr. 1861, preaviz conform căruia angajata a fost notificată de societate 
cu privire la acordarea preavizului de 20 de zile; cu privire la acest prim aspect, apelanta apreciază 
că, a respectat dispoziţiile legale prevăzute de Codul Muncii cu privire la comunicarea preavizului 
contestatoarei; mai apoi, referitor la netemeinicia deciziei de concediere nr. […]/10.10.2013, 
instanţa de fond a apreciat în mod eronat faptul că măsura concedierii nu s-a încadrat în condiţiile 
impuse de dispoziţiile art. 65 alin. 1 Codul Muncii, respectiv că nu ar fi îndeplinită în speţă cauza 
reală şi serioasă a concedierii; potrivit dispoziţiilor art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, concedierea 
contestatoarei a fost realizată pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului iar măsura a fost 
necesară în vederea reducerii cheltuielilor în cadrul punctelor de lucru ale societăţii; motivul care a 
determinat concedierea se regăseşte la art. 3 din decizia nr. […]/10.10.2013 şi constă în desfiinţarea 
locului de muncă al contestatoarei, prin desfiinţarea punctului de lucru - Agenţia […] - din 
municipiul Constanţa, …, judeţul Constanţa. 

Pentru toate aceste motive, solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, iar pe fond, 
rejudecând cauza să se respingă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de 
contestatoarea [...]. 

Intimata reclamantă [...] a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului. În acest 
sens a arătat că instanţa de fond a apreciat corect motivele concedierii nelegale, restrângerea 
activităţii economice nefiind sustenabilă întrucât există la dosar probe scrise din care rezultă că s-au 
închis patru agenţii, printre care şi Agenţia […], şi s-au deschis alte nouă; concedierea s-a produs 
din motive personale şi punitive ca urmare a reclamaţiei pe care a adresat-o reclamanta I.T.M. 
Bucureşti în privinţa programului de lucru şi modul de plată a orelor suplimentare. 

În apel nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod procedură civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 
 Astfel cum a reţinut şi prima instanţă, din perspectiva art.65 din Codul Muncii concedierea 
determinată de desfiinţarea locului de muncă este legală numai dacă desfiinţarea locului de muncă a 
avut o cauză reală şi serioasă, nefiind suficientă îndeplinirea condiţiei efectivităţii desfiinţării 
locului de muncă. 
 Este adevărat că angajatorul are dreptul să îşi organizeze activitatea în modul apreciat 
adecvat scopului urmărit, conform art.40 al.1 lit.a) din Codul Muncii, ceea ce poate însemna şi 
desfiinţarea unor agenţii, puncte de lucru sau alte structuri de organizare şi înfiinţarea altora în 
funcţie de rezultatele economice ale acestora. 
 Dar, trebuie avut în vedere că, potrivit art.79 din Codul Muncii, în caz de conflict de muncă, 
angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt şi de drept decât cele precizate în 
decizia de concediere. 
 Or, în decizia de concediere contestată, apelanta pârâtă nu a indicat nici un element care să 
explice care a fost cauza reală şi serioasă a desfiinţării locului de muncă ocupat de reclamantă 
respectiv desfiinţarea agenţiei nr.504 din Constanţa. 
 Astfel, în decizia de concediere se arată atât la art.2, cât şi la art.3, că desfiinţarea locului de 
muncă se impunea din cauze reale şi serioase fără însă a se indica în concret care sunt aceste cauze, 
astfel încât reclamanta să poată formula critici cu privire la decizia contestată iar instanţa să poată 
verifica existenţa acestor cauze reale şi serioase. 

Nici în decizia nr.21/25.09.2013 prin care s-a decis desfiinţarea agenţiei din Constanţa …, 
unde activa reclamanta, nu s-au indicat nici un fel de motive pentru această măsură. 



 

 89 

Apelanta a invocat în întâmpinarea depusă la instanţa de fond şi în apel faptul că desfiinţarea 
locului de muncă ar fi fost determinată de dificultăţi economice, lipsa de profitabilitate a 
respectivului punct de lucru şi necesitatea reorganizării structurii de agenţii pentru eficientizarea 
activităţii şi creşterea profitului. 
 Or, raportat la prevederile art.79 din Codul Muncii, aceste susţineri nu pot fi primite 
întrucât nu au fost indicate în decizia de concediere. 
 Oricum aceste susţineri nu au fost probate în nici un mod, contrar art.272 din Codul 
Muncii. 
 Ca urmare, în cauză nu s-a dovedit faptul că desfiinţarea locului de muncă ocupat de 
reclamantă a avut o cauză reală şi serioasă, nefiind deci îndeplinită condiţia prevăzută de art. 
65 alin.2 din Codul Muncii ceea ce atrage nulitatea deciziei de concediere. 
 Întrucât intervine acest motiv de nulitate a deciziei de concediere nu mai este necesar 
a analiza existenţa altor motive de nulitate a deciziei de concediere şi nici considerentele 
instanţei de fond în legătură cu acestea ori criticile apelantei în referire la aceste 
considerente. 
 Rezultă astfel că soluţia pronunţată de Tribunalul Constanţa, de anulare a deciziei 
contestate este legală şi temeinică. 
 De asemenea, fiind anulată decizia de concediere, devin incidente prevederile art.80 din 
Codul Muncii. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art.480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 422/CM/04.11.2014 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

12. Concediere pentru desfiinţarea locului de muncă. Invocarea unui 
tratament discriminatoriu. Sarcina probei. 
 

Selectarea angajaţilor ale căror locuri de muncă urmau a fi desfiinţate, cu consecinţa concedierii 
lor, pe baza unei evaluări în legătură cu care se susţine că a avut un caracter discriminatoriu întrucât a avut 
în vedere un criteriu care viza în realitate formularea de către reclamanţi a unor acţiuni anterioare prin 
care au pretins drepturi salariale, naşte în sarcina angajatorului obligaţia de a proba aplicarea unui 
tratament nediscriminatoriu. Folosirea unor criterii care nu au legătură cu competenţele profesionale şi 
care sunt formulate  vag, fără a fi clar ce elemente au fost avute în vedere în evaluare potrivit acestui 
criteriu, ceea ce pune în discuţie obiectivitatea evaluării, nu este suficient pentru a dovedi inexistenţa unui 
tratament discriminatoriu. 
 

Art. 65 alin.2 din Codul Muncii 
Art.20 alin.6 din OUG nr.137/2000 
Art.254 alin.6 Cod procedură civilă 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 3621/118/2013 reclamanţii 

[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] și [...] au chemat în judecată pe pârâta S.C. [...] S.A., 
solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună anularea deciziilor de concediere 
emise în privinţa fiecăruia în perioada 01.03.2013-14.03.2013, cu consecinţa reintegrării în funcţiile 
anterior deţinute şi a obligării pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii şi 
până la efectiva reintegrare. 

În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că prin deciziile contestate s-a dispus concedierea 
lor ca urmare a desfiinţării posturilor ocupate, pârâta invocând efectele crizei economice ce a dus la 
diminuarea cifrei de afaceri în anul 2012, comparativ cu anul 2011. 

În privinţa reclamantului [...], s-a susţinut că acesta a fost concediat din postul de docher 
mecanizator, deşi la data desfacerii contractului individual de muncă ocupa funcţia de docher. 
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Au învederat reclamanţii că nelegalitatea deciziilor de concediere decurge din faptul că 
acestea s-au bazat pe o cauză nereală, neserioasă şi ilegală a desfiinţării posturilor, precum şi pe o 
selecţie a salariaţilor pe criterii discriminatorii. Astfel, în perioada concedierii reclamanţilor, pârâta 
a efectuat 65 de angajări pe perioadă determinată şi 21 de angajări pe perioadă nedeterminată, ceea 
ce presupune că menţiunea din decizii în sensul că unitatea nu are posibilitatea de a oferi 
reclamanţilor alte locuri de muncă, potrivit pregătirii lor profesionale, nu corespunde adevărului. 

Referitor la criteriile avute în vedere de pârâtă pentru selecţia personalului indisponibilizat, 
reclamanţii au susţinut că aceste criterii nu au fost obiective, ci discriminatorii, fiecare dintre ei 
fiind depunctaţi la criteriul loialitate. Această modalitate de notare a urmărit în realitate sancţionarea 
reclamanţilor pentru refuzul de a renunţa la judecată în cadrul Dosarului nr. 6549/118/2010 aflat pe 
rolul Tribunalului Constanţa şi având ca obiect drepturi salariale. În condiţiile în care criteriul 
loialităţii, ca parte a evaluării profesionale, a fost prevăzut prin fişa postului, reclamanţii au precizat 
că invocă pe cale incidentală nulitatea acestor dispoziţii din fişa postului, din perspectiva asimilării 
criteriului loialităţii cu obligaţia salariatului de a nu-şi revendica în instanţă drepturi împotriva 
societăţii. 

Au fost criticate totodată pretinsele dificultăţi economice invocate de pârâtă, reclamanţii 
învederând creşterea traficului portuar în semestrul I al anului 2012, precum şi efectuarea unui 
număr considerabil de ore suplimentare. 

În dovedirea celor susţinute, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri: deciziile de concediere 
nr. 3309/13.03.2013, nr. 3001/06.03.2013, nr. 2819/01.03.2013, nr. 3307/13.03.2013, nr. 
3385/14.03.2013, nr. 3003/06.03.2013, nr. 2927/05.03.2013, nr. 2985/06.03.2013 şi nr. 
2821/01.03.2013, petiţia adresată Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, formular 
de renunţare la judecată, procese-verbale ale comisiei-paritare din datele de 03.08.2012, 17.01.2013 
şi 25.01.2013, memoriu întocmit de unitate privind programul de concedieri individuale-ianuarie 
2013. 

În apărare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca 
nefondată. 

Pe această cale, pârâta a susţinut că rezultatele financiare ale anului 2012 au înregistrat o 
continuă scădere faţă de cele ale anului 2011, astfel că profitul pentru primul semestru 2012 a 
scăzut cu 57% faţă de semestrul I al anului precedent, cu un deficit de 43%.Totodată, la sfârşitul 
anului 2012, profitul a scăzut cu 31% faţă de 2011, deficitul înregistrat fiind de 69%.În acest 
context, prin decizie a Consiliului de Administraţie, a fost aprobat planul de concediere, fiind 
desfiinţate posturile ocupate de reclamanţi. 

A menţionat pârâta că măsura adoptată nu a avut nici o legătură cu existenţa Dosarului civil 
nr. 6549/118/2010, aflat în rejudecare, ci a fost determinată de o cauză reală şi serioasă, posturile 
fiind desfiinţate efectiv. 

Referitor la criteriile de selecţie a salariaţilor în vederea concedierii, pârâta a precizat că a 
fost avută în vedere competenţa profesională, criteriile de evaluare fiind incluse în actele adiţionale 
la contractele individuale de muncă, ce au fost comunicare fiecărui reclamant. Totodată, nota la 
evaluare nu a fost niciodată secretă, salariatul putând oricând să solicite informaţii în acest sens, iar 
din ianuarie 2013 a fost afişată pe fluturaşul de salariu. 

În ceea ce îl priveşte pe reclamantul [...], pârâta a arătat că în cuprinsul deciziei de 
concediere nu se face referire la funcţia ocupată, aceasta fiind prevăzută doar în cuprinsul notificării 
de concediere.  

În dovedirea celor susţinute, pârâta a depus la dosar documentaţia pe baza căreia a emis 
deciziile de concediere, copii ale actelor adiţionale la contractele individuale de muncă ale 
reclamanţilor şi anexe ale acestora, rezultate ale evaluărilor profesionale din trimestrele II-IV 2012, 
state de plată, fişa postului de docher, practică judiciară. 

La data de 29.04.2013, a fost depusă la dosar cerere de intervenţie în interes propriu 
formulată de numiţii [...], [...] şi [...], prin care s-a solicitat anularea deciziilor de concediere nr. 
4181/02.04.2013, nr. 4167/01.04.2013 şi nr. 4001/28.03.2013, reintegrarea în funcţiile anterior 
deţinute şi plata drepturilor salariale cuvenite pentru perioada de la concediere şi până la efectiva 
reintegrare. 
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În susţinerea cererii de intervenţie, au fost invocate aceleaşi motive de nelegalitate a 
deciziilor de concediere ca şi prin cererea principală. 

Prin încheierea interlocutorie din 12.06.2013, a fost respinsă cererea de intervenţie în 
interes propriu, instanţa apreciind că nu sunt îndeplinite condiţiile art. 61 C.proc.civ., întrucât 
intervenienţii se prevalează de un drept personal, ce decurge din propriile contracte individuale de 
muncă încheiate cu pârâta, fiecare dintre aceste contracte având caracter intuituu personae. 

La termenul din 02.10.2013 s-a dispus suspendarea judecăţii în temeiul art. 413 alin.1 
pct.1 C.proc.civ., până la soluţionarea definitivă a apelului formulat împotriva încheierii de 
respingere a cererii de intervenţie în interes propriu.   

Prin Decizia civilă nr. 39/10.12.2013 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa, a fost 
respins apelul formulat împotriva încheierii din 12.06.2013, cererea de intervenţie în interes propriu 
fiind astfel soluţionată definitiv în sensul respingerii. 

Ca urmare a încetării motivului de suspendare, la termenul din 12.02.2014 s-a dispus 
repunerea cauzei pe rol, fiind totodată respinsă cererea intervenienţilor de disjungere a cererii de 
intervenţie şi de judecare a acesteia separat de cererea principală, în lipsa unui text de lege care să 
permită o asemenea măsură procesuală, ulterior respingerii ca inadmisibilă a cererii de intervenţie.  

Procedând la soluţionarea cauzei, instanţa a administrat probele cu interogatoriul pârâtei şi 
cu martorii [...], propus de reclamanţi şi [...], propus de pârâtă. 

Prin sentinţa civilă nr.349/19.02.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa a admis 
acţiunea formulată de reclamanţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] Şi [...], a anulat deciziile 
de concediere nr. 3309/13.03.2013, nr. 3001/06.03.2013, nr. 2819/01.03.2013, nr. 
3307/13.03.2013, nr. 3385/14.03.2013, nr. 3003/06.03.2013, nr. 2927/05.03.2013, nr. 
2985/06.03.2013 şi nr. 2821/01.03.2013 emise de pârâtă, a dispus reintegrarea fiecărui 
reclamant în funcţia anterior deţinută, a obligat pârâta la plata fiecărui reclamant a 
drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii şi până la efectiva reintegrare. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
Reclamanţii au fost angajaţi ai societăţii pârâte în funcţiile de docher-reclamanţii [...], [...], 

[...], [...], [...], stivuitorist-reclamantul [...], conducător autoîncărcător-reclamanţii [...] şi [...] şi 
macaragiu-reclamantul [...]. 

Prin deciziile individuale contestate prin cererea de faţă, reclamanţii au fost concediaţi în 
temeiul art. 65-66 Codul muncii, ca urmare a desfiinţării posturilor ocupate, intervenită pe fondul 
situaţiei economice nefavorabile existente la nivelul societăţii pârâte. Astfel, în cuprinsul fiecăreia 
dintre deciziile de concediere, pârâta a făcut referire la diminuarea cifrei de afaceri, datorată 
reducerii traficului de mărfuri, la scăderea principalilor indicatori în perioada 01.01.2012-
30.11.2012, comparativ cu perioada similară a anului 2011, precum şi la decizia S.C. [...] S.A. de a 
stabili raporturi contractuale cu un alt operator portuar. 

În cadrul contestaţiei formulate de reclamanţi împotriva deciziilor de concediere individuală, 
instanţa va proceda la analiza legalităţii şi temeiniciei acestor decizii, urmărind încadrarea măsurilor 
dispuse de pârâtă în condiţiile impuse de textul de lege indicat ca temei juridic al concedierilor.  

Astfel, potrivit art. 65. alin.1 din Codul Muncii concedierea pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă, determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice, a 
transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii.  
    Condiția de legalitate impusă de alin.2 al aceluiaşi articol este ca desfiinţarea locului de 
muncă să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 
 Cu referire la suprimarea posturilor ocupate din structura organizatorică a societăţii pârâte, 
reclamanţii nu au formulat nici un fel de critici, acceptând deci caracterul efectiv al desfiinţării 
posturilor ocupate.  
 În ceea ce priveşte existenţa unei cauze reale şi serioase care să fi avut drept consecinţă 
concedierea salariatului, instanţa reţine că din interpretarea dispoziţiilor art.65 alin.1 Codul Muncii 
se desprind mai multe condiţii care definesc cauza reală şi serioasă. 

Astfel, în primul rând, cauza reală trebuie să aibă caracter obiectiv, adică să fie reclamată de 
existenţa uneia dintre situaţiile expres menţionate în art.65 Codul Muncii, respectiv: dificultăţi 
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economice, transformări tehnologice, reorganizarea activităţii. În al doilea rând, cauza este serioasă 
dacă este precisă, în sensul că reprezintă adevăratul motiv al concedierii, neavând rolul de a 
disimula existenţa unui alt motiv. 

Revine aşadar instanţei de judecată rolul de a aprecia în fiecare caz concret, in funcţie de 
probatoriile administrate de părţi, îndeplinirea condiţiilor generic impuse de lege. 

In cauza de faţă, din conţinutul ansamblului probator, se constată că prin decizia nr. 
12/11.12.2012 a Consiliului de Administraţie s-a aprobat programul de restructurare şi 
disponibilizare individuală, prin desfiinţarea unui număr de 24 de posturi, dintre care 16 posturi de 
docher, 2 posturi de stivuitorişti, 2 posturi de fadromişti, 2 posturi de macaragii, un post de 
gestionar şi operator dană şi un post de încărcător-descărcător.  

Din întreaga documentaţie depusă la dosar de către pârâtă-raport semestrial din data de 
14.08.2012, raport trimestrial din data de 14.11.2012, raport anual pentru exerciţiul financiar 2012, 
raportul directoratului la 31.12.2012, rezultă că în anul 2012 societatea a înregistrat o scădere a 
traficului de mărfuri operate, ceea ce s-a reflectat în scăderea nivelului veniturilor totale şi implicit a 
cifrei de afaceri, în comparaţie cu perioada similară a anului 2011. 

Împrejurarea că societatea pârâtă a realizat totuşi un anumit profit la sfârşitul anului 2012, 
nu poate susţine argumentaţia reclamanţilor referitoare la inexistenţa dificultăţilor economice, din 
moment ce acest profit nu s-a încadrat în indicatorii prognozaţi, fiind în permanentă scădere, la fel 
ca şi veniturile realizate. 

În concluzie, instanţa reţine că la sfârşitul anului 2012 societatea pârâtă s-a confruntat cu o 
situaţie economico-financiară nefavorabilă, care a justificat decizia de restructurare a activităţii, 
inclusiv prin desfiinţarea unor posturi, în vederea reducerii cheltuielilor de personal. Chiar dacă 
această cauză primară a concedierilor este una care se încadrează în reglementarea art. 65 Codul 
muncii, aprecierea legalităţii şi temeiniciei deciziilor de concediere nu se poate rezuma la 
constatarea dificultăţilor economice, din moment ce pârâta, chiar şi în cadrul acestei proceduri de 
concediere individuală, a recurs la o selecţie a salariaţilor vizaţi, în funcţie de criterii pe care nu le-a 
contestat în cursul judecăţii. 

În consecinţă, odată acceptată aplicarea unor criterii de selecţie a salariaţilor propuşi spre 
concediere, trebuie verificat dacă stabilirea efectivă a ordinii de prioritate la concediere s-a realizat 
cu respectarea întocmai a acestor criterii, astfel încât cauza reală ce a declanşat procesul de 
restructurare a societăţii  să coincidă cu adevăratul motiv al fiecărei concedieri individuale, nefiind 
permis ca dificultăţile economice să fie invocate ca simplu pretext al îndepărtării din unitate a unui 
angajat faţă de care s-a intenţionat concedierea din motive personale. 

Din întreaga apărare formulată de pârâtă, rezultă că pentru selectarea salariaţilor ce urmau a 
fi supuşi concedierii s-a aplicat criteriul competenţei profesionale, în acest sens fiind avute în 
vedere rezultatele evaluărilor profesionale trimestriale. Aprobarea acestui criteriu de selecţie a avut 
loc în şedinţa Consiliului de Administraţie din data de 11.12.2012, constituind obiect al Deciziei 
CA nr. 12/11.12.2012. 

În ce priveşte evaluarea profesională în sine, aceasta a urmărit la rândul său o serie de 
criterii generale şi specifice, stabilite în cazul fiecărui reclamant în parte prin act adiţional la 
contractul individual de muncă, încheiat ulterior modificărilor aduse Legii 53/2003 prin Legea 
40/2011.Din examinarea formularelor anexă la aceste acte adiţionale, rezultă că în cadrul criteriilor 
generale de evaluare, părţile au convenit să fie avute în vedere profesionalismul, loialitatea faţă de 
firmă, policalificarea, comportamentul etic, disciplina în muncă, respectarea normelor de securitate 
a muncii, prezenţa la lucru, munca în echipă şi adaptarea la condiţii noi. 

În condiţiile în care nici unul dintre aceste criterii nu a fost detaliat sub aspectul 
împrejurărilor concrete ce se urmăresc de către angajator pentru stabilirea atingerii nivelului maxim 
de performanţă profesională, este evident că fiecare dintre aceste criterii generic enumerate trebuie 
interpretat în contextul obligaţiilor legale ce revin fiecărui salariat, potrivit art. 39 alin.2 Codul 
muncii. 

Astfel, criteriul loialitate, menţionat în cuprinsul fişelor de evaluare profesională, nu poate fi 
circumscris decât obligaţiei generale de fidelitate a salariatului faţă de angajator în executarea 
atribuţiilor de serviciu, obligaţie prevăzută de art. 39 alin.2 lit. d Codul muncii. Or, după cum s-a 
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subliniat în mod constant în doctrină, această obligaţie de fidelitate a salariatului faţă de angajator 
presupune ca pe durata executării contractului individual de muncă, salariatul să se abţină de la 
săvârşirea oricărui act sau fapt ce ar putea dăuna intereselor angajatorului, fie prin concurenţă, fie 
prin lipsă de discreţie cu privire la informaţiile confidenţiale (secrete) privindu-l pe angajator, de 
natură tehnică, economică, managerială, comercială, etc., la care are acces, permanent sau 
ocazional, prin activitatea pe care o desfăşoară. 

Prin urmare, inserarea criteriului loialitate printre criteriile de evaluare profesională a 
salariaţilor nu contravine dispoziţiilor legale ce reglementează obligaţiile salariaţilor, aspect 
recunoscut de altfel şi de reclamanţi. Ceea ce au invocat reclamanţii a fost aplicarea discriminatorie 
a respectivului criteriu de evaluare, prin raportare la împrejurări de fapt străine de conceptul de 
loialitate şi care au fost menite să conducă la îndepărtarea lor din societate. 

În concret, au susţinut reclamanţii că la aprecierea loialităţii lor faţă de unitatea pârâtă s-a 
avut în vedere conduita procesuală din cadrul unui litigiu având ca obiect drepturi băneşti, respectiv 
refuzul de a renunţa la judecată în dosarul nr. 6549/118/2010 aflat pe rolul Tribunalului Constanţa. 

Deşi pârâta a contestat afirmaţiile reclamanţilor, a recunoscut veridicitatea menţiunilor din 
procesul-verbal al Comisiei Paritare, încheiat la data de 03.08.2012, potrivit cu care directorul 
general al societăţii, numitul [...], s-a pronunţat asupra caracterului injust al pretenţiilor deduse 
judecăţii în dosarul menţionat, apreciind că există incompatibilitate între firmă şi salariatul care 
doreşte acordarea sporurilor obiect al litigiului aflat în curs de soluţionare. 

Indiferent de conotaţia care s-a dorit a fi dată discursului din data de 03.08.2012, în sensul că 
ar fi vorba despre o „incompatibilitate de viziune”, termenul folosit nu lasă loc la interpretări, ci 
sugerează în mod neechivoc imposibilitatea continuării raporturilor de muncă dintre salariaţii 
reclamanţi în Dosarul nr. 6549/118/2010 şi societatea pârâtă. 

Prin declaraţia dată în instanţă, în calitate de  martor, directorul general al pârâtei şi-a asumat 
susţinerile din cadrul comisiei paritare, apreciind însă că a fost modalitatea aleasă pentru a aduce la 
cunoştinţa salariaţilor imposibilitatea achitării sporurilor solicitate fără a determina şi creşterea 
cheltuielilor de personal, cu consecinţa efectuării de concedieri, alternativa fiind aceea a renunţării 
la judecată. 

Martorul [...], fost angajat al pârâtei şi concediat în aceleaşi împrejurări, a declarat la rândul 
său că la nivelul societăţii au existat mai multe şedinţe în cadrul cărora salariaţilor le-au fost 
prezentate formulare de renunţare la judecată în dosarul având ca obiect drepturi băneşti, fără a fi 
supuşi însă vreunei ameninţări în cazul nesemnării respectivei declaraţii. 

Din analiza coroborată a probelor administrate, instanţa reţine că directorul S.C. [...] S.A., 
numitul [...], a iniţiat o serie de întâlniri cu salariaţi ai unităţii ce aveau calitatea de reclamanţi într-
un dosar aflat pe rolul Tribunalului Constanţa, încercând să determine hotărârea acestora de 
renunţare la respectivul litigiu. Poziţia exprimată public de directorul general, consemnată în 
procesul-verbal de şedinţă al comisiei paritare şi asumată prin declaraţia dată în instanţă, a fost 
aceea a calificării refuzului de renunţare la judecată ca o imposibilitate de continuare a raporturilor 
de muncă, definită textual ca fiind o incompatibilitate dintre firmă şi salariat.   

În acest context de fapt, împrejurarea că fiecare dintre reclamanţi-ca salariaţi care nu au 
semnat renunţarea la judecată în litigiul aflat în curs de soluţionare, a fost ulterior depunctat la 
criteriul loialitate, cu prilejul evaluării profesionale, nu poate fi interpretată decât în sensul că 
societatea a apreciat efectiv continuarea judecăţii pentru sporuri salariale ca fiind o încălcare a 
obligaţiei de fidelitate a salariaţilor respectivi. Concluzia se impune pe fondul celor anterior expuse 
privind relaţiile litigioase preexistente dintre părţi, dar şi faţă de împrejurarea că pârâta nu a 
administrat probe prin care să dovedească încălcările concrete ale obligaţiei de loialitate ce 
incumbau reclamanţilor şi care să fi justificat aplicarea notei 7 la criteriul evaluare pentru cei 
încadraţi în funcţia de docher, respectiv a notei 2 pentru restul reclamanţilor. 

Or, cel puţin în privinţa acestei din urmă note, acordată reclamanţilor [...], [...], [...] şi [...], 
numai existenţa unor acte sau fapte în totală contradicţie cu interesele societăţii, ar fi justificat o 
asemenea depunctare, de natură a diminua în mod considerabil nota acordată la evaluarea 
profesională. Cum pârâta nu a făcut nici o referire la aceste pretinse abateri grave, iar prin acordarea 
notei 2 la criteriul loialitate fiecare dintre aceşti reclamanţi a obţinut o notă care îl plasa în mod cert 
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pe locurile supuse concedierii, concluzia este aceea a aplicării discreţionare şi discriminatorii a 
criteriului de evaluare profesională referitor la loialitatea faţă de firmă, astfel încât rezultatul să fie 
cel al concedierii acelor salariaţi cu care societatea se afla în litigiu pentru drepturi salariale. 

Situaţia este similară şi în privinţa reclamanţilor angajaţi în funcţia de docher, care în mod 
nejustificat au obţinut nota 7 la criteriul loialitate, spre deosebire de restul docherilor, evaluaţi cu 
note de cel puţin 8. 

Pentru toate motivele expuse, instanţa a apreciat că reclamanta a procedat la evaluarea 
profesională a salariaţilor, în vederea selectării la concediere, cu aplicarea unor criterii prevăzute de 
lege, dar pe care le-a interpretat în mod subiectiv şi arbitrar, creând diferenţieri bazate doar pe 
existenţa unui litigiu aflat pe rolul tribunalului, după cum aceşti salariaţi au fost sau nu de acord să 
renunţe la judecată în acel litigiu. Formularea unei acţiuni în instanţă, pentru pretinderea unor 
drepturi rezultate din derularea contractului individual de muncă nu se circumscrie însă în nici un 
caz încălcării obligaţiei de fidelitate faţă de unitate, impusă de art. 39 alin.2 lit. d Codul muncii şi 
înţeleasă în modalitatea anterior expusă în considerente. 

Prin urmare, sancţionarea reclamanţilor la criteriul loialitate, pentru simplul motiv al 
continuării judecăţii în vederea obţinerii unor sporuri salariale şi având ca unică finalitate selectarea 
lor în vederea concedierii, înlătură caracterul serios al cauzei concedierii, deşi aceasta s-a bazat 
iniţial pe o restructurare a activităţii determinată de dificultăţi economice. 

Faţă de cele expuse, s-a reţinut că deciziile de concediere contestate nu respectă condiţiile de 
legalitate şi temeinicie impuse de art. 65 alin.1 Codul muncii, motiv pentru care s-a dispus anularea 
lor, cu consecinţa reintegrării reclamanţilor în funcţiile anterior deţinute şi a obligării pârâtei la plata 
către fiecare reclamant a drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii şi până la efectiva 
reintegrare. 

   Împotriva acestei soluţii a formulat apel pârâta. În motivarea apelului său, aceasta a 
arătat următoarele: printr-o interpretare vădit favorizanta reclamanţilor, instanţa de fond a 
exagerat acordând încredere unor probe (afirmaţii nedovedite ale acestora) si a interpretat trunchiat, 
neglijând al celelalte mijloace de proba aflate la dosarul cauzei, considerând ca directorul general a 
disponibilizat salariaţii care nu doreau sa renunţe la anumite drepturi acordate prin sentinţa 
pronunţată de Tribunalul Constanta în dosarul nr. 6549/118/2010; pentru pronunţarea acestei soluţii, 
instanţa a avut in vedere un singur înscris si anume Procesul - Verbal al Comisiei paritare - 
Administraţie - Sindicat din data de 03.08.2012, neţinând cont de întreg materialul probator de la 
dosarul cauzei; sentinţa civila nr. 3693 a Tribunalului Constanta din dosarul 6549/118/2010 a fost 
pronunţata data de 03.07.2012, iar Procesul - verbal al Comisiei Paritare a fost întocmit la data de 
03.08.2012, deci o luna după pronunţarea sentinţei; în cazul in care directorul general ar fi urmărit 
disponibilizarea salariaţilor care nu dădeau declaraţii de renunţare ar fi procedat imediat la 
disponibilizarea acestora; or, procesul - verbal al Comisiei Paritare a fost întocmit după o luna de la 
pronunţarea sentinţei, interval de timp in care directorul general ar fi putut demara deja programul 
de disponibilizare; Sentinţa civila nr.3693 a Tribunalului Constanta din dosarul 6549/118/2010 a 
fost pronunţată la data de 03.07.2012, iar reclamanţii au fost disponibilizaţi in luna martie 2013; cu 
uşurinţa se poate observa ca între data pronunţării sentinţei si data disponibilizării reclamanţilor a 
trecut un interval de timp de 8 luni de zile; în cazul in care directorul general ar fi urmărit 
pedepsirea salariaţilor care nu dădeau declaraţii de renunţare (aşa cum greşit a reţinut instanţa de 
fond), nu ar mai fi aşteptat 8 luni de zile pentru a pune in practica programul de disponibilizare 
convenit cu Sindicatul şi ar fi putut foarte simplu sa aplice imediat, adică in luna iulie, un program 
de concediere colectiva; un prim program de concediere a fost demarat in luna martie 2012, cu 4 
luni înainte de pronunţare sentinţei civile nr. 3693/03.07.2012; este încă un motiv in plus ca 
desfiinţarea posturilor a avut unic motiv dificultăţile financiare înregistrate de societate; în acest caz 
nu mai ave rost programul de concedieri individuale din luna martie 2012, adică cu 4 luni înainte de 
pronunţarea sentinţei nr. 3693/03.07.2012; sentinţa 3693/03.07.2012 pronunţata de Tribunalul 
Constanta in dosarul nr. 6549/118/2010 a fost casata de Curtea de Apel Constanta prin Decizia 
civila nr. 107/11.02.2013; este evident faptul că toate cele 4 programe de concediere au fost 
demarate ca urmare a dificultăţilor economice, care au determinat reducerea posturilor, fără nici o 
intenţie de pedepsire  a salariaţilor care nu doreau să dea declaraţie de renunţare la drepturile 
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acordate prin sentinţă; instanţa nu a ţinut cont de faptul ca au fost salariaţi care deşi nu au dat 
declaraţii de renunţare au rămas in continuare angajaţi ai societăţii si invers, adică au fost salariaţi 
care deşi au dat declaraţii de renunţare au fost concediaţi; este încă un motiv in plus ca 
disponibilizările au fost făcute numai ca urmare a dificultăţilor financiare si numai pe criterii 
profesionale obiective; deşi au depus la dosarul cauzei practica judiciara, instanţa nu a ţinut cont de 
sentinţa civila nr. 132/23.01.2014 pronunţată de Tribunalul Constanța in dosarul nr. 6995/118/2013; 
astfel, intr-o speţă absolut similară, la pagina nr. 7 din sentinţa 132/26.01.2014, instanţa precizează 
că angajatorul nu este obligat să respecte criterii de prioritate, dat fiind ca nu este vorba de o 
concediere colectiva, ci de una individuală; fiind vorba de o concediere individuală, instanţa nici nu 
trebuia să țină cont de criteriul evaluării profesionale, societatea nefiind obligată să respecte criterii 
de prioritate; instanţa, deşi a reţinut faptul că societatea se confrunta cu grave probleme financiare i-
a angajat pe salariaţii disponibilizaţi; soluţia instanţei este profund nedreaptă, societatea fiind pusă 
in acest moment in situaţia de a efectua alte disponibilizări individuale pentru a ajunge la schema 
optima de personal; deoarece se vor aplica aceleaşi criterii de evaluare profesionala, datorita soluţiei 
instanţei, se va ajunge la situaţia in care va trebui sa-i disponibilizeze pe salariaţii care si-au 
îndeplinit perfect atribuţiunile de serviciu in detrimentul salariaţilor care nu si-au îndeplinit corect 
atribuţiunile de serviciu, dar au fost pe nedrept reintegraţi de către instanţa de judecata, instanţa nu a 
ţinut cont de faptul ca disponibilizările au fost efectuate cu acordul sindicatului, s-a precizat faptul 
că, deşi nu este vorba de o concediere colectivă, Administraţia a colaborat cu Sindicatul în cadrul 
tuturor celor 4 concedieri individuale ce au avut loc în anii 2012 şi 2013; în cadrul prezentei 
concedieri s-a depus procesul - verbal al şedinţei Comisiei Paritare din 25.01.2014, precum și Lista 
anexă la respectivul proces - verbal, şedinţa in cadrul căreia cele două părţi au stabilit persoanele ce 
urmau a fi concediate; în cazul in care concedierea s-ar fi făcut pentru alte motive decât cele strict 
profesionale, cu siguranţă Sindicatul ar fi fost primul care ar fi protestat, mai ales ca tot Sindicatul a 
introdus cererea de chemare in judecată in urma căreia s-a pronunţat sentinţa nr. 3693/03.07.2012; 
evaluările sunt întocmite de către şeful de compartiment sau şeful de echipa (evaluatori) şi avizate 
de către şeful ierarhic; directorul general nu a fost şi nu s-a implicat in procesul de evaluare a 
personalului, întrucât numai evaluatorii întocmesc evaluările personalului din subordine, pentru că 
numai ei lucrează in mod direct cu respectivul personal; evaluatorii, la momentul întocmirii 
evaluărilor, nu aveau niciun fel de cunoştinţă de salariaţii ce renunţă sau nu la drepturile acordate 
prin sentinţa civilă nr. 3693/03.07.2012; nici măcar salariaţii intre ei nu aveau cunoştinţa daca unul 
sau mai mulţi colegi au renunţat la judecata deoarece respectiva declaraţie de renunţare se dădea, 
sau nu, confidenţial in camera unde se afla doar notarul, fără ca nicio altă persoana să fie de faţă; 
astfel, evaluările au fost întocmite fără nicio urmă de subiectivism și numai de către evaluatori, fără 
implicarea directorului general; instanţa nu a ţinut cont de declaraţia martorului […]; deşi la 
paginile 6 si 7 din sentinţa face vorbire de declaraţia martorului, nu ține cont de afirmaţiile acestuia 
cum că directorul general nu ar fi ameninţat pe nimeni cu pierderea locului de munca in cazul 
nesemnării declaraţiei de renunţare, în cazul in care chiar martorul propus de reclamanţi a declarat 
in fața instanţei că directorul general nu a ameninţat pe nimeni cu pierderea locului de muncă, cum 
poate interpreta instanţa ca tot acel director i-ar fi ameninţat in scris pe salariaţi cu pierderea ului de 
munca, interpretând trunchiat, numai in favoarea reclamanţilor, menţiunile procesului verbal al 
Comisiei Paritare din 03.08.2012; este logic pentru oricine ca in cazul in care ar fi dorit să ameninţe 
salariaţii cu pierderea locului de muncă, directorul general ar fi făcut-o doar verbal și cu fiecare in 
parte, nicidecum în scris și in cadrul Comisei Paritare unde sunt și reprezentanţii Sindicatului; este 
evident ca termenul de „incompatibilitate" menţionat in procesul - verbal s-a folosit in contextul 
discuţiilor de la momentul respectiv și se referea strict la incompatibilitatea de viziune la diferenţa 
de opinie intre salariaţi (care solicitau plata imediata a unor drepturi) si societate care afirma ca a 
achitat toate drepturile); verificând conţinutul Procesului-verbal din 03.08.2012, se poate constata 
că directorul general a spus doar că: “toată lumea şi-a primit drepturile salariate cuvenite în decursul 
timpului, că este o acţiune injustă din partea Sindicatului care a înţeles să nu-şi respecte înţelegerile 
stabilite cu Administraţia şi consemnate în procesul-verbal de negociere, iar cel ce doreşte 
acordarea sporurilor înseamnă să solicite foloase necuvenite, pe cale de consecinţă - dl. […] 
consideră că există incompatibilitate între firmă şi acel salariat"; nicăieri în cuprinsul procesului-
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verbal nu se menţionează că dl. […] a spus că există incompatibilitate între firmă şi salariaţii care 
doresc să continue acţiunea în instanţă privind acordarea sporurilor, cum fals se reţine şi se 
motivează de instanţa de fond; nicăieri în cuprinsul Procesului verbal din 25.01.2013 sau în 
cuprinsul formularelor pentru evaluarea performanţelor, nu se face menţiune că nota la criteriul 
loialitate faţă de firmă s-a acordat pentru că au refuzat să dea declaraţie de renunţare la drepturile 
date prin sentinţă; a fi loial societăţii înseamnă să aperi interesele legitime ale societăţii, să nu 
lucrezi la firme concurente, să nu denigrezi societatea de la care primeşti legal drepturile salariale, 
să răspunzi solicitărilor şefilor direcţi, conducerii societăţii; or, reclamanţii, prin comportamentul lor 
au reproşat conducerii societăţii, faptul că: a depus şi înregistrat la Curtea de Apel Constanţa, o 
cerere de suspendare provizorie a executării Sentinţei civile nr.3693/03.07.2013 pronunţată de 
Tribunalul Constanţa şi o cerere de suspendare a executării silite a aceleiaşi sentinţe; au fost admise 
de către Curtea de Apel ambele cereri, aşa cum au fost formulate de societate; că nu le-a achitat 
imediat, la câteva zile de la pronunţarea sentinţei civile, sporurile acordate prin Sentinţa civilă 
nr.3693/03.07.2012; drept urmare, reclamanţii au refuzat să răspundă solicitărilor şefilor direcţi, în 
special cu privire la efectuarea de ore suplimentare, atunci când societatea avea nevoie; mai mult, 
reclamanţii au încercat să-i influenţeze şi pe alţi salariaţi să nu mai răspundă la solicitările şefilor 
direcţi; deci este o instigare contrara loialităţii si intereselor societăţii; au defăimat conducerea 
societăţii si au pătat numele societăţii prin declaraţii făcute la colegii lor, salariaţi la alţi operatori 
portuari pentru refuzul de a le achita drepturile acordate prin sentinţă; nu în ultimul rând, în timpul 
liber lucrau fără forme legale la societăţi concurente, instanţa, pentru a înlătura toate aceste apărări, 
foarte simplu, a menţionat ca nu s-au administrat probe prin care sa se dovedească încălcarea 
acestor obligaţii ale reclamanţilor, însă, din dezbateri, instanţa nu a insistat asupra acestor probe, iar 
încălcarea respectivelor obligaţii poate fi dovedita numai prin proba testimoniala, deoarece nu se 
poate dovedi cu înscrisuri ca reclamanţii lucrau in timpul liber, fără forme legale la alte societăţi 
concurente, sau că puneau presiune asupra altor salariaţi sa nu mai răspundă solicitărilor şefilor 
direcţi etc. 

 Pentru aceste  motive  solicită  admiterea  apelului,  desfiinţarea sentinţei  și trimiterea cauzei 
spre rejudecare pentru completarea probei testimoniale si cu alţi martori care sa dovedească 
încălcarea respectivelor obligaţii de către reclamanţi. 

Intimaţii au depus la dosar întâmpinare prin care au solicitat respingerea apelului ca 
nefondat. 

În apel nu s-au administrat alte probe.  
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480 Cod pr.civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente :  

Într-adevăr, potrivit art.272 din Codul Muncii angajatorul este cel care trebuie să dovedească 
motivele concedierii în cazul în care acestea sunt contestate, astfel cum corect a reţinut şi prima 
instanţă. 

În cauză, se are în vedere că pentru identificarea locurilor de muncă desfiinţate, în realitate 
s-a procedat la o evaluare ad - hoc a angajaţilor care ocupau acelaşi loc de muncă. 

Se mai constată însă că, deşi în principiu a fost vorba de o evaluare profesională, în sine 
justificată, aceasta a avut în vedere şi un criteriu privind loialitatea faţă de angajator, criteriu care, 
deşi poate fi justificat din perspectiva prevederilor art.39 alin.2 lit. d) din Codul Muncii, nu are 
legătură cu competenţele profesionale. 

Pe de altă parte, acest criteriu este unul vag, fără a fi clar ce elemente au fost avute în vedere 
în evaluare potrivit acestui criteriu, ceea ce pune în discuţie obiectivitatea evaluării şi, din această 
perspectivă, respectarea de către angajator a principiului nediscriminării enunţat de art. 5 din Codul 
Muncii. 

Ca urmare, cu atât mai mult, în cazul în care se invocă o situaţie discriminatorie, pentru 
orice motiv, potrivit art.20 alin.6 din OUG nr.137/2000 angajatorului îi revine sarcina probei atunci 
când angajatul prezintă elemente suficiente pentru a prezuma existenţa unui tratament 
discriminatoriu. 
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Or, în cauză, reclamanţii au dovedit că, deşi selecţia angajaţilor concediaţi a avut aparent o 
bază obiectivă, în realitate, finalitatea ei a constat în concedierea unor angajaţi care au avut în 
comun o anumită poziţie procesuală într-un litigiu anterior cu angajatorul în sensul că nu au 
renunţat la anumite drepturi salariale. 

Această situaţie, combinată cu împrejurarea că în cadrul evaluării aceşti salariaţi au obţinut o 
notă foarte mică la criteriul privind fidelitatea faţă de angajator, criteriu vag astfel cum s-a arătat, iar 
această notă a fost determinantă în obţinerea unei note finale mai mici cu consecinţa concedierii, 
sunt suficiente pentru a naşte prezumţia existenţei unui tratament discriminatoriu. 

În aceste condiţii angajatorul era obligat să probeze că, în realitate, litigiul anterior dintre 
părţi nu a constituit motivul concedierii, ceea ce nu s-a întâmplat nici în faţa instanţei de fond şi nici 
în apel. 

Ca urmare, raportat la prevederile art. 65 alin.2 din Codul Muncii, se reţine că angajatorul 
nu a dovedit o cauză reală şi serioasă a concedierii reclamanţilor, fiind dimpotrivă vădită o cauză 
ilicită respectiv un tratament discriminatoriu. 

În aceste condiţii, dificultăţile economice invocate şi programele de restructurare sunt fără 
relevanţă, existenţa cauzei reale şi serioase a concedierii fiind necesar a se analiza raportat la fiecare 
angajat concediat. 

Pentru acest motiv concedierea reclamanţilor este nelegală, astfel cum corect a reţinut şi 
prima instanţă. 

Mai trebuie avut în vedere că, potrivit art.254 alin.6 Cod.pr.civ., părţile nu pot invoca în 
căile de atac omisiunea instanţei de a ordona din oficiu probe pe care ele nu le-au propus şi 
administrat în condiţiile legii, mai ales în materia conflictelor de muncă şi, cu atât mai mult când se 
invocă o situaţie discriminatorie, astfel cum s-a arătat. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 349/CM/30.09.2014 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
13. Concediere colectivă. Modul de îndeplinire a procedurii de informare 

şi consultare prealabilă în cazul existenţei unor organizaţii sindicale 
nereprezentative. 

 
Informarea şi consultarea care trebuie să aibă loc potrivit  art.69 din Codul Muncii în cazul 

concedierilor colective constituie forme ale dialogului social alături de negocierea colectivă; organizaţiile 
sindicale care nu sunt reprezentative nu au dreptul de a participa la dialogul social, rămânând la alegerea 
patronatului dacă implică o astfel de organizaţie sindicală în dialogul social; ca urmare, în condiţiile în 
care o organizaţie sindicală nereprezentativă nu are dreptul să participe la dialogul social, patronatul nu 
este obligat să o implice în acest dialog indiferent de forma în care el se manifestă, deci nici în cazul 
informării şi consultării impuse de lege în cazul concedierii colective; de altfel, dialogul social obligatoriu 
în cazul unei concedieri colective are ca scop identificarea unor soluţii de evitare a concedierii sau de 
reducere a numărului angajaţilor concediaţi şi de atenuare a consecinţelor concedierii, care vizează 
întreaga societate şi toţi angajaţii, vizând soluţii de principiu, nefiind vorba de o negociere individuală 
pentru fiecare salariat astfel încât să se pună problema reprezentării fiecăruia dintre aceştia în cadrul 
procedurii prin participarea organizaţiilor sindicale din care face parte fiecare salariat, scopul legii fiind 
îndeplinit prin consultările realizate cu sindicatul reprezentativ şi în cazul salariaţilor care fac parte din 
organizaţii sindicale nereprezentative, opţiunea legiuitorului fiind aceea de a nu implica fiecare salariat sau 
organizaţie sindicală în dialogul social ci numai organizaţiile sindicale reprezentative şi, în cazul în care 
acestea nu există, reprezentanţii salariaţilor. 

 
Art.69 din Codul Muncii  

Art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului  
şi a libertăţilor fundamentale 

Deciziile nr.73 din 4 iunie 1996 și nr.66 din 14 aprilie 1997  
ale Curții Constituţionale 
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Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 9085/118/2013 reclamanta 
[...] a solicitat ca în contradictoriu cu pârâta C.N. [...] S.A. să se dispună anularea deciziei nr. 
…/06.09.2013 prin care a fost desfăcut contractul de muncă, reintegrarea în funcţia avută anterior şi 
plata drepturilor salariale de care nu a beneficiat după momentul desfacerii contractului de muncă, 
precum şi a chetuilelilor de judecată. 
 În motivarea acţiunii reclamanta a arătat că în data de 11.09.2013 i-a fost comunicată decizia 
nr. … prin care i se aducea la cunoştinţă că după expirarea perioadei de preaviz de 20 de zile 
lucrătoare contractul de muncă încetează, măsura fiind luată în cadrul procedurii de concediere 
colectivă desfăşurată începând cu luna iunie 2013. 
 Reclamanta a arătat că singurele informaţii cu privire la aceste proceduri le-a primit de la 
Sindicatul [...] Constanţa al cărui membru era. Reclamanta a susţinut că a aflat că acest sindicat nu a 
fost consultat sau informat cu privire la procedura de concediere colectivă motivat de faptul că nu 
este sindicatul reprezentativ la nivelul unităţii, la nivel naţional sindicatul reprezentativ fiind 
Sindicatul [...] din România. 
 În continuare reclamanta a susţinut nulitatea deciziei de concediere pe motiv că aceasta s-a 
dispus fără consultarea sindicatului din care făcea parte arătând că în niciuna dintre reglementarile 
cuprinse în art 68-74 şi următoarele din Codul muncii nu se precizează că în cazul concedierilor 
colective obligaţiile angajatorului sunt faţă doar de organizaţiile sindicale reprezentative. Condiţia 
reprezentativităţii este impusă de Legea nr. 62/2011 în legatură cu desemnarea organizaţiei 
sindicale abilitată să negocieze şi să încheie contractele colective de muncă şi nu în raport cu orice 
relaţie pe care angajatorul o are cu salariaţii săi. 
 O altă cauză de nulitate invocată de către reclamantă a fost aceea că în cursul procedurii 
concedierii nu au fost respectate prevederile art. 72 din Codul muncii în sensul că notificarea 
concedierii colective nu s-a realizat cu 30 de zile anterior emiterii deciziilor de concediere. Astfel, 
prin notificarea din data de 01.08.2013 transmisă Sindicatului [...] din România angajatorul îşi 
manifesta intenţia de a proceda la concedierea colectivă începând cu data de 05.08.2013. După acest 
moment, reclamanta a arătat că se desfăşoară consultări cu organizaţia sindicală reprezentativă şi 
începând cu data de 5.09.2013 sunt emise deciziile de desfacere a contractelor de muncă. A sustinut 
reclamanta că potrivit art. 72 Codul muncii angajatorul avea obligatia de a notifica Inspectoratul 
Teritorial de Muncă şi Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă cu cel puţin 30 de zile anterior 
emiterii deciziilor de concediere. 
  A mai susţinut reclamanta că a fost hotărâtă concedierea colectivă anterior consultării 
organizaţiei sindicale reprezentative. Prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al companiei nr. 
175/14.06.2013 se aprobase deja reorganizarea societăţii prin aprobarea Planului de disponibilizare 
ce prevedea renunţarea la un număr de 3.845 de angajaţi. A menţionat reclamanta că consultările cu 
sindicatul reprezentativ nu au vizat nici locurile de muncă ce urmează a fi restucturate şi cu atât mai 
puţin numărul acestora. Numărul celor concediaţi a fost stabilit încă din data de 14.06.2013, anterior 
notificării către sindicat a intenţiei de concediere. A mai arătat reclamanta că la şedinţa Consiliului 
de Administraţie reprezentanţii sindicali nu au fost invitaţi, motiv pentru care interesele şi drepturile 
celor concediaţi nu au fost respectate. 
 Reclamanta a susţinut că anterior aplicării criteriilor de departajare angajatorul nu a ţinut 
cont de evaluarea realizării obiectivelor de perfomanţă astfel cum acestea au fost constatate la 
începutul anului 2013, încălcându-se dispoziţiile art. 69 alin. 3 Codul muncii. A precizat reclamanta 
că în cadrul procedurii concedierii nu s-au repsectat criteriile de deparatajare stabilite iniţial. A 
arătat reclamanta că angajatorul, cu complicitatea culpabilă a sindicatului a adoptat noi criterii şi o 
nouă ordine ce prevedeau ca selectarea să se facă în urma unui concurs. Reclamanta a arătat că 
angajatorul a anunţat cu 3 zile înainte de data stabilită pentru concurs, fără a pune la dispoziţie vreo 
tematică de concurs sau alte date suplimentare, concursul constând în susţinerea unui interviu şi un 
test grilă. 
 În drept, au fost invocate dispoziţiile Codului muncii, Legea nr. 54/2003, Legea nr. 62/2011, 
contractul colectiv de muncă la nivel de unitate 2008-2018. 
 Pârâta a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca netemeinică arătând 
că a înregistrat pierderi semnificative în ultimii patru ani astfel că a elaborat în luna iunie 2013 
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planul de disponibilizare prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 175/14.06.2013, în care se 
prevedea concedierea colectivă a 3.650 de salariaţi din care 3.329 personal operativ, 56 personal 
auxiliar şi 265 personal funcţional administrativ. 
 Pârâta a menţionat că a fost vorba despre o concediere al cărui caracter este unul real şi 
serios, desfiinţarea posturilor fiind una efectivă. 
 Pârâta a arătat că singurul sindicat reprezentativ la nivel de unitate în măsură să întrunească 
statutul de partener social abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţional 
este Sindicatul [...] din România. A mai susţinut pârâta că părţile contractului colectiv de muncă nr. 
101/2256/29.04.2008  sunt Compania Naţională [...] S.A. şi Federaţia Sindicatelor din [...], 
Sindicatul [...] Constanţa fiind un sindicat fără reprezentativitate care nu a participat niciodată la 
nicio negociere. 
 În cauză părţile au administrat proba cu înscrisuri. 
 Prin sentinţa civilă nr. 490 din 5 martie 2014, Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
formulată de  reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta C.N. [...] S.A., ca nefondată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 

Reclamanta a fost angajată a pârâtei în funcţia de „casier urban” . 
 Prin Hotărârea nr. 175/14.06.2013 Consiliul de Administraţie al C.N. [...] S.A. a hotărât 
aprobarea planului de disponibilizare înregistrat sub nr. 101/3583/14.06.2013. Motivele care au 
determinat aplicarea măsurilor din planul de disponibilizare au fost unele obiective şi anume 
scăderea volumului de trimiteri poştale, supradimensionarea infrastructurii de subunităţi poştale, 
pierderile înregistrate în doi ani consecutivi. 
 Prin planul de disponibilizare s-a stabilit concedierea colectivă a unui număr de 3.650 
salariaţi, începerea procedurii de concediere colectivă în cursul lunii iulie 2013 şi concedierea 
efectivă a salariaţilor cu începere din luna septembrie 2013. 
 Sub nr. 30/14.06.2013 s-a înregistrat actul adiţional la contractul colectiv de muncă la nivel 
de unitate înregistrat sub nr. 2576/2008. Prin actul adiţional arătat s-a introdus art 31.7 prin care s-a 
stabilit că „În cazul în care C.N.P.R. va dispune concedieri colective se va ţine cont de criteriile 
arătate mai sus, precum şi de procedura de selecţie a salariaţilor care urmează a fi concediaţi 
colectiv care se va stabili de comun acord între C.N.P.R. şi S.L.P.R. printr-un protocol încheiat în 
acest sens”. 
  Prin Hotărârea nr. 206/30.07.2013 Consiliul de Administraţie al pârâtei a aprobat referatul 
întocmit de Departamentul Resurse Umane privind aplicarea, prin reducerea posturilor din 
organigrama societăţii, a planului de disponibilizare şi iniţierea procedurilor de concediere 
colectivă. 
 La data de 01.08.2013, prin adresa nr. 52940, pârâta  a notificat Sindicatul [...] din România 
cu privire la intenţia de a efectua concedieri colective. Totodată, prin adresa nr. 
101/4946/12.08.2013, Sindicatul [...] din România a fost invitat de către pârâtă la consultări cu 
privire la procedura de concediere colectivă. 
 În urma întâlnirii care a avut loc la data de 13.08.2013, pârâta a încheiat cu Sindicatul [...] 
din România procesul verbal nr. 101.4/5583/13.08.2013 prin care au stabilit criteriile de aplicare 
efectivă a reducerii de personal. Acestea au fost: evaluarea realizării obiectivelor de performanţă în 
conformitate cu prevederile art. 69 alin. 3 Codul muncii, criteriile minimale prevăzute de art. 31.6 
din C.C.M., optiunea salariaţilor privind concedierea colectivă, concurs pentru selectarea 
personalului, abaterile disciplinare din ultimele 12 luni. În acelaşi proces verbal s-a arătat că în 
perioada 28 - 31.08.2013 va avea loc testarea profesională. 
 Prin procesul verbal nr. 101/4987/14.08.2013 de comun acord, patronatul cu sindicatul au 
stabilit ordinea criteriilor de aplicare efectivă a reducerii de personal, aceasta fiind: evaluarea 
realizării obiectivelor de performanţă în conformitate cu prevederile art. 69 alin. 3 Codul muncii, 
opţiunea salariaţilor privind concedierea colectivă, concurs pentru selectarea personalului, abaterile 
disciplinare din ultimele 12 luni şi criteriile minimale prevăzute de art. 31.6 din C.C.M. 
 Prin adresele nr. 101/4998/16.08.2013 şi nr. 101/4999/16.08.2013 pârâta a notificat [...] 
O.F.M. Sector 2 Bucureşti şi I.T.M. Bucuresti cu privire la decizia de a efectua concedieri colective, 
respectiv de a emite deciziile de concediere începând cu data de 5.09.2013. 
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 Ca urmare a cererii formulate de către pârâtă şi înregistrate sub nr. 4999/16.08.2013 şi a 
adresei [...] O.F.M. Bucureşti nr. 25362/22.08.2013, Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti a 
trimis pârâtei răspunsul înregistrat sub nr. 57145/22.08.2013 prin care arată că faţă de prevederile 
art. 72 alin. 5 din Codul muncii îşi dă acordul cu privire la reducerea termenului de emitere a 
deciziilor de concediere, în cadrul procedurii de concediere colectivă. 
 Prin Decizia nr. 8799/6.09.2013 s-a dispus că, începând cu data expirării preavizului, 
reclamanta este concediată conform art. 65 şi 66 Codul muncii. La decizie s-a ataşat lista tuturor 
locurilor de muncă disponibile în unitate, reclamanta având un termen de 3 zile de a opta pentru 
unul dintre ele. 
 Analizând acţiunea prin prisma motivelor invocate de către reclamanta instanţa a apreciat că 
aceasta este nefondată. 
 Din întreaga procedură de concediere colectivă, instanţa a reţinut că pârâta  a respectat 
obligaţia de a iniţia consultări cu sindicatul cu privire la concedierea colectivă. Astfel, aşa cum s-a 
arătat mai sus, a notificat prin adresa nr. 52940/1.08.2013 Sindicatul [...] din România despre 
intenţia de a efectua concedieri colective, iar prin adresa nr. 101/4946/12.08.2013 a invitat acelaşi 
sindicat la consultări cu privire la procedura de concediere colectivă. 
 Potrivit art. 1 lit. „t” din Legea nr. 62/2011 „În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile 
de mai jos au următoarele semnificaţii: reprezentativitate - atribut al organizaţiilor sindicale sau 
patronale dobândit potrivit prevederilor prezentei legi, care conferă statutul de partener social 
abilitat să îşi reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţionalizat”.  
 Instanţa a constatat că nu are nicio relevanţă faptul că sindicatul din care făcea parte 
reclamanta nu a fost invitat la consultări atâta timp cât, sindicatul reprezentativ la nivel de unitate, 
Sindicatul [...] din România, a fost cel care a participat la consultări. Atât timp cât singurul sindicat 
reprezentativ este Sindicatul [...] din România, pârâta nu avea obligaţia de a chema la consultări 
nicio altă organizaţie a salariaţilor.  
 Mai mult, s-a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada faptului că este membră a Sindicatului 
[...] Constanţa şi că acesta este o organizaţie legal înfiinţată. 
 Apreciind că singurul partener de dialog social al pârâtei este organizaţia sindicală 
reprezentativă, instanţa a considerat că, şi în procedura concedierii colective, singurul partener cu 
care pârâta  trebuia să se consulte este sindicatul reprezentativ. 
 În privinţa nerespectării dispoziţiilor art. 72 Codul muncii referitoare la notificarea cu  30 de 
zile înainte de emiterea deciziilor de concediere, instanţa a apreciat că susţinerile reclamantei sunt 
total nefondate. 
 Potrivit art. 72 alin. 1 Codul muncii „În situaţia în care, ulterior consultărilor cu sindicatul 
sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide aplicarea măsurii 
de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris inspectoratul teritorial de muncă şi 
agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterioare 
datei emiterii deciziilor de concediere”. 
 De la termenul de 30 de zile prevăzut de acest text de lege, legiuitorul a edictat o derogare, 
anume cea arătată în alin. 5 în care se enunţă „La solicitarea motivată a oricăreia dintre părţi, 
inspectoratul teritorial de muncă, cu avizul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă, poate 
dispune reducerea perioadei prevăzute la alin. (1), fără a aduce atingere drepturilor individuale cu 
privire la perioada de preaviz”. 
 Instanţa a constatat că în cauză, pârâta a obţinut o derogare de la termenul de 30 de zile 
prevăzut de art. 72 alin. 1 Codul muncii, derogare acordată de către I.T.M. Bucureşti prin adresa nr.  
57145/22.08.2013 şi emisă cu avizul [...] O.F.M. Bucureşti nr. 25362/22.08.2013. 
 Astfel, pârâta a fost autorizată, potrivit legii, să emită deciziile de concediere într-un termen 
mai scurt de 30 de zile de la data notificării deciziei de a efectua concedierea colectivă, termenul 
fiind redus la 20 de zile (pârâta a notificat [...] O.F.M. Sector 2 Bucureşti şi I.T.M. Bucureşti prin 
adresele nr. 101/4998 şi nr. 101/4999 la data de 16.08.2013, iar emiterea deciziilor de concediere s-
a făcut la 05.09.2013). 
 Instanţa nu a luat în considerare nici susţinerea reclamantei potrivit căreia pârâta a hotărât 
concedierea colectivă anterior consultării organizaţiei sindicale, aceasta nefiind întemeiată. 
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 În procesul de reorganizare a activităţii prin restructurarea schemei de personal şi, implicit, 
în procesul de concediere, angajatorul este cel care, în primul rând, decide iniţierea procedurilor. 
Ulterior, are loc consultarea cu organizaţia sindicală, consultare care poate avea ca efect închiderea 
procedurii de reorganizare/concediere sau schimbarea planului de reorganizare/concediere. După 
consultarea cu sindicatul reprezentativ, angajatorul este cel care aplică planul de 
reorganizare/concediere stabilit cu sindicatul. 
 S-a reţinut că este normal ca decizia iniţială de reorganizare a activităţii societăţii şi a 
structurii de personal să fie luată de către angajator întrucât acesta este cel care cunoaşte nevoile 
societăţii, problemele ce trebuie remediate, măsurile ce trebuie luate pentru înlăturarea pierderilor.  
 Instanţa a constatat că în cauză, pârâta  a procedat corect, astfel că după ce a emis 
Hotărârârea nr. 206/30.07.2013 a Consiliul de Administraţie privind aplicarea, prin reducerea 
posturilor din organigrama societăţi, a planului de disponibilizare şi iniţierea procedurilor de 
concediere colectivă a notificat prin adresa nr. 52940/1.08.2013, Sindicatul [...] din România cu 
privire la intenţia de a efectua concedieri colective. 
 Prin urmare, s-a reţinut că dispoziţiile art. 72 Codul muncii au fost pe deplin respectate. 
 În ceea ce priveste invocarea de către reclamantă a dispoziţiilor art. 30 din Legea nr. 
62/2011 instanţa a reţinut următoarele: 
 Potrivit art. 30 din Legea nr. 62/2011 „Angajatorul poate invita sindicatul reprezentativ la 
nivel de unitate să participe în consiliul de administraţie sau alt organ asimilat acestuia, inclusiv în 
cazul administraţiei publice, la discutarea problemelor de interes profesional, economic şi social.” 
 Din textul de lege citat rezultă că legiuitorul a creat o posibilitate pentru angajator de a invita 
organizaţia sindicală la şedinţele Consiliului de Administraţie şi nu o obligaţie pentru acesta. Prin 
urmare, instanţa a constatat că nu are nicio relevanţă faptul că la şedinţa în care s-a adoptat de către 
Consiliul de Administraţie al pârâtei Hotărârea nr. 206/2013, nu a fost invitat şi sindicatul 
reprezentativ.  
 În ceea ce priveşte încălcarea de către angajator a criteriilor de selectare a personalului în 
vederea concedierii, instanţa a apreciat că acestă susţinere este nefondată, în cauză, aceste criterii 
fiind respectate aşa cum au fost ele elaborate în procesul verbal nr.  101/4987/14.08.2013. 
 Deşi reclamanta a susţinut că nu au fost luate în considerare evaluările realizării obiectivelor 
de performanţă pentru anul 2012, instanţa a constatat că reclamanta nu a argumentat în nici un fel 
această susţinere, iar simplele afirmaţii că au rămas în companie angajaţi ce au avut rezultate mai 
slabe celor obţinute de către reclamantă nu au nici o acoperire în realitate. 
 Astfel, s-a reţinut că reclamanta a fost concediată nu ca urmare a eliminării pe primul 
criteriu, anume evaluarea realizării obiectivelor de performanţă în conformitate cu prevederile art. 
69 alin. 3 Codul muncii, ci ca urmare a neprezentării acesteia la concursul organizat de către pârâtă, 
deci ca urmare a aplicării criteriului 3 - concurs pentru selectarea personalului. 
 Prin urmare, s-a constatat că reclamanta a trecut de primul criteriu, astfel că susţinerile ei 
referitoare la nerespectarea acestui criteriu nu au nici o relevanţă în cauză. 
 S-a reţinut că nici afirmaţiile referitoare la concursul organizat nu sunt susţinute. 
 Astfel, criteriile de selecţie ale personalului în vederea concedierii au fost stabilite prin 
procesul verbal nr. 101/4987/14.08.2013, proces verbal care, potrivit actului aditional nr. 
30/14.06.2013 la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate înregistrat sub nr. 2576/2008, 
prevedea un nou punct la art. 31, anume art. 31.7 prin care s-a stabilit că „În cazul în care C.N.P.R. 
va dispune concedieri colective se va ţine cont de criteriile arătate mai sus, precum şi de procedura 
de selecţie a salariaţilor care urmează a fi concediaţi colectiv care se va stabili de comun acord între 
C.N.P.R. şi S.L.P.R. printr-un protocol încheiat în acest sens”. 

Or, atâta timp cât părţile dialogului social au stabilit ca unul dintre criterii să fie concursul 
constând într-un interviu şi o testare scrisă, salariaţii care nu doreau să fie concediaţi trebuiau să 
participe la acest concurs. 
 Instanţa nu a reţinut susţinerea reclamantei conform căreia anunţarea concursului s-a făcut 
cu doar 3 zile înainte de susţinerea lui, aceasta nefiind fondată. 
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 Astfel, prin procesul verbal nr. 101.4/5583/13.08.2013 prin care au stabilit criteriile de 
aplicare efectivă a reducerii de personal s-a arătat că în perioada 28-31.08.2013 va avea loc testarea 
profesională. 
 Prin urmare, s-a reţinut de către instanţă că, concursul ce se organiza în perioada 28-
31.08.2013, care figura printre criteriile stabilite, a fost adus la cunoştinţa salariaţilor, prin 
intermediul sindicatului reprezentativ, la data de 13.08.2013, deci cu 15 zile înainte. 

Potrivit art 65 Codul muncii „Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă 
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.  
     Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”. 
 În cauză s-a constatat că este vorba despre o concediere colectivă pentru motive ce nu ţin de 
persoana salariatului. 
 În această situaţie, instanţa a reţinut că trebuie să verifice dacă s-au respectat cele două 
condiţii expres prevăzute de lege, anume, să fie vorba despre o desfiinţare efectivă a locului de 
muncă şi să existe o cauză reală şi serioasă. 
 Din înscrisurile depuse de către pârâtă şi necontestate de către reclamantă, contul de profit şi 
pierderi pe anul 2012, decizia Consiliului de Administraţie 206/2013 a rezultat fără dubiu că 
desfiinţarea posturilor celor concediaţi a fost reală şi efectivă, fiind obiectivă, impusă de dificultăţile 
economice şi necesară pentru a nu prejudicia societatea.  

Sfera situaţiilor în care se poate desfiinţa locul de muncă al salariatului poate fi definită prin 
mai multe ipoteze, printre care şi reorganizarea activităţii societăţii  angajatoare. 

Reorganizarea activităţii nu ar putea justifica desfiinţarea locului de muncă şi concedierea 
salariatului, dacă nu a fost efectuată în scopul real al creşterii şi menţinerii competitivităţii unităţii. 
În cauză s-a constatat că prin   înscrisurile depuse se face dovada situaţiei economice financiare în 
care se afla pârâta, anterior concedierii reclamantei, respectiv a faptului că măsura modificării 
organigramei a fost impusă în scopul eficientizării activităţii.  

În consecinţă, instanţa a constatat că decizia de concediere a reclamantei a fost motivată de 
desfiinţarea locului său de muncă. S-a reţinut că, condiţia de legalitate a emiterii acestei decizii este 
îndeplinită, întrucât desfiinţarea a fost efectivă şi a avut o cauză reală şi serioasă, fiind impusă de 
necesităţi evidente privind îmbunătăţirea activităţii societăţii pârâte. 

Pentru considerentele expuse, instanţa a apreciat decizia de concediere ca fiind legală şi 
temeinică, astfel încât măsura luată de angajator este justificată. 

Faţă de cele expuse mai sus instanţa a apreciat acţiunea reclamantei  ca nefondată astfel că a 
respins-o. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel reclamanta. În motivarea apelului său, aceasta 
a arătat următoarele: în motivarea soluţiei pronunţată de instanţa de fond, sunt oferite  cel mult 
răspunsuri parţiale problemelor juridice identificate de aceasta ca reprezentând nerespectări ale 
procedurii de concediere reglementată; această analiză realizată de instanţa de fond pleacă de la 
premisa că dispoziţia art. 1 lit. „t” din Legea nr. 62/2011 ce defineşte noţiunea de reprezentativitate 
oferă justificarea legală, suficientă a demersului urmat de angajator în procedura de concediere 
colectivă realizată, când a ales să nu consulte organizaţia sindicală în care angajaţii concediaţi erau 
înscrişi, ci organizaţia sindicală reprezentativă; or, cu privire la această justificare oferită de instanţa 
de fond, în primul rând, nu poate să nu observe, că demersul instanţei de a găsi o justificare cu 
privire la încălcarea normelor cuprinse în Codul muncii prin trimitere la dispoziţiile codului 
dialogului social nu ţine cont de succesiunea edictării acestor norme, contravine metodei „istorice” 
de interpretare, omiţându-se că la momentul adoptării Legii nr. 53/2003, legea dialogului social nu 
exista; ca urmare, în scopul stabilirii voinţei legiuitorului, a spiritului legii, şi interpretarea ar trebui 
realizată în aceste coordonate, cu respectarea strictă a dispoziţiilor la care s-a făcut trimitere, fără 
trimiteri la norme ce nu au incidenţă şi care denaturează sensul urmărit la momentul legiferării; în al 
doilea rând, argumentul prezentat în temeiul căruia cererea a fost respinsă, denaturează sensul clar 
al definiţiei cuprinsă în lege: conferirea statutului de partener social organizaţiilor sindicale sau 
patronale, ce conferă statutul de partener social, are legătură strict cu procedurile limitativ prevăzute 
în lege, în care sunt reglementate condiţiile de reprezentare şi încheiere a acordurilor colective de 
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muncă; dialogul social este instituţionalizat tocmai în acest sens, pentru că într-o atare situaţie, de 
genul celei existente la nivelul C.N. [...] S.A. (existenţa mai multor sindicate dintre care doar unul 
singur îndeplineşte condiţiile de reprezentativitate), salariaţii să beneficieze de posibilitatea de a 
încheia un contract colectiv de muncă, prin intermediul unuia dintre sindicatele existente, care 
îndeplineşte condiţiile impuse de lege pentru obţinerea reprezentativităţii. Însă dialogul social se 
desfăşoară între organizaţiile reprezentative, sindicale şi patronale, doar în scopul şi condiţiile 
impuse de lege, neavând un caracter general exclusiv, care să ducă la negarea existenţei şi 
drepturilor celorlalte organizaţii sindicale, legal înfiinţate, şi care în virtutea legii de asemenea se 
bucură de anumite drepturi şi au atribuţii; nu a negat caracterul de sindicat reprezentativ al 
Sindicatului [...] din România - organizaţia aleasă de angajator spre a fi consultată deşi reclamanta 
era înscrisă în altă organizaţie; problema de drept ce se cerea a fi dezlegată ţine de interpretarea 
normelor legale menite a asigura protecţia salariatului, membru de sindicat; în procedura de 
concediere colectivă, în cauza pendinte, angajatul - reclamanta fiind membru al altui sindicat decât 
cel consultat de angajator, nu a beneficiat de protecţia şi garanţiile oferite de lege; în nici una dintre 
reglementările cuprinse în art. 68 -74 şi următoarele, nu se precizează că în cazul concedierilor 
colective, obligaţiile angajatorului sunt vis-a-vis de organizaţiile sindicale reprezentative; singurul 
criteriu avut în vedere de legiuitor fiind cel al apartenenţei angajatului ce urmează a fi concediat la 
organizaţia sindicală; Codul muncii, în desfăşurarea acestor proceduri premergătoare desfacerii 
contractului individual de muncă nu distinge; Legea cere doar ca organizaţia sindicală consultată de 
angajator să fie cea al cărei membru este cel ce urmează să fie concediat; îar această construcţie 
legală este perfect logică, fără să intre în contradicţie cu normele din legea dialogului social ce 
stabilesc condiţiile solicitate în vederea obţinerii reprezentativităţii de către organizaţiile sindicale, 
pentru a câştiga dreptul de a participa la negocierea contractelor colective de muncă şi a le semna; 
aşadar, singurul atribut ce diferenţiază organizaţiile sindicale este reprezentativitatea acestora, ceea 
ce atrage şi dreptul de a negocia şi semna contracte colective de muncă; iar reprezentativitatea 
atrage după sine ca unic privilegiu/drept/obligaţie doar cel indicat în mod direct în lege; o altă 
interpretare ar contrazice existenţa legală a celorlalte organizaţii sindicale ce nu sunt reprezentative; 
numeroase alte atribute le sunt recunoscute de lege şi acestora; instanţa de fond a evitat însă să dea 
un răspuns acestei probleme de drept; s-a mulţumit să constate că în procedura de concediere a fost 
consultat sindicatul reprezentativ, aspect necontestat de reclamantă, dar care nu făcea obiectul 
motivului prezentat de aceasta în susţinerea acţiunii; ceea ce reclamanta a invocat este că 
organizaţia al cărei membru era nu a fost consultată aşa cum normele legale impun; norme legale ce 
nu fac distincţia sugerată de instanţa de fond; de asemenea, consideră că nici celelalte motive 
invocate în susţinerea cererii nu au primit o soluţie temeinică din partea instanţei de fond, care să se 
sprijine pe normele de drept ce reglementează procedura concedierii colective; astfel, în cazul 
reclamantei, concedierea colectivă a fost hotărâtă anterior consultării organizaţiei sindicale 
reprezentative constituite la nivelul C.N. [...] S.A., încălcându-se astfel prevederile art. 72 Codul 
muncii; conform art. 72 din Codul muncii, angajatorul poate decide aplicarea măsurii concedierii 
colective numai după ce în prealabil este consultată organizaţia sindicală sau reprezentanţii 
salariaţilor, în cazul C.N. [...] S.A., astfel cum rezultă şi din deciziile individuale de concediere 
atacate (prin care au fost desfăcute contractele individuale de muncă), prin Hotărârea Consiliului de 
Administraţie al companiei nr. 175/14.06,2013 se aprobase deja reorganizarea societăţii prin 
aprobarea Planului de disponibilizare ce prevedea renunţarea la un număr de 3.845 de angajaţi; prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 206/30.07.2013 prin care s-a aprobat referatul 
Departamentului Resurse Umane nr. 101.2/5108 din 30.07.2013, s-a stabilit modalitatea practică de 
punere în aplicare a hotărârii anterioare; consultările ulterioare, chiar şi în condiţiile în care s-au 
realizat numai cu sindicatul reprezentativ şi nu cu toate sindicatele în care erau înscrişi angajaţii ce 
urmau a fi disponibilizaţi, au avut un caracter formal; numărul final al celor concediaţi, dacă a fost 
modificat, a fost influenţat doar de faptul că între momentul adoptării acestei decizii şi cel al 
concedierii efective, o parte dintre salariaţii vizaţi au hotărât să plece din societate şi să nu mai 
aştepte desfăşurarea ulterioară a procedurii de concediere colectivă; astfel că aceste consultări nu au 
vizat nici locurile de muncă ce urmau a fi restructurate şi cu atât mai puţin numărul acestora. 
Numărul celor concediaţi a fost stabilit încă din data de 14.06.2013, anterior momentului înaintării 
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notificării către Sindicatul [...] din România în care era anunţată intenţia de a fi operate concedieri 
colective (01.08.2013); în acelaşi timp, procedând în acest mod angajatorul a nesocotit şi 
dispoziţiile art. 69 Codul muncii ce impun obligaţia notificării intenţiei concedierilor colective şi 
invitării la consultări, „în scopul ajungerii la o înţelegere”; în condiţiile în care concedierea s-a 
realizat conform datelor anterior stabilite prin documentele interne ale companiei, consultările 
ulterioare aveau un caracter formal, nefiind urmărit scopul impus de lege; nici în privinţa celorlalte 
motive ce au determinat-o pe reclamantă să formuleze contestaţia cu care a sesizat Tribunalul 
Constanţa, referitoare la modalitatea de selectare a persoanelor ce urmau să fie concediate, nu a 
primit un răspuns bazat pe probele administrate şi care să aibă în vedere textele de lege incidente; 
instanţa de fond s-a rezumat doar să constate aspecte circumstanţiale ce au apărut în cursul acestor 
proceduri reglementate prin înţelegerea partenerilor sociali (angajator - sindicat reprezentativ) în 
contractul colectiv şi în acordurile semnate anterior demarării acestei proceduri, sau pe parcursul 
desfăşurării concedierii colective; însă în motivarea soluţiei pronunţate instanţa de fond nu a ţinut 
cont de un fapt recunoscut de angajator, respectiv că aceste criterii au fost convenite prin Procesul 
verbal nr. 101.4/5583/13.08.2013 - 423/13.08.2013, completat prin Procesul verbal nr. 
101/4987/14.08.2013 - 424/14.08.2013, ce au modificat prevederile art. 31.5 din contractul colectiv 
de muncă ce stabileau anterior o altă ordine şi alte criterii de selecţie a personalului; ori această 
situaţie contravine în primul rând prevederilor art. 150 din Legea nr. 62/2011, ce stabileşte că un 
contract colectiv poate fi modificat doar prin act adiţional, şi în al doilea rând prevederilor art. 144 
din Legea nr. 62/2011 care prevede că actele adiţionale şi contractele colective de muncă se aplică 
de la data înregistrării; aşadar, angajatorul, după ce a modificat printr-un proces verbal şi nu prin act 
adiţional contractul colectiv de muncă, cu 20 de zile anterior emiterii deciziilor de concediere, nici 
nu a dispus înregistrarea acestora la Inspectoratul Teritorial de Muncă, pentru a deveni opozabile 
salariaţilor; din aceste motive consideră că decizia de concediere este ilegală, pentru că a fost emisă 
în considerarea altor criterii de selectare a personalului decât cele prevăzute în contractul colectiv de 
muncă înregistrat, încălcându-se în acelaşi timp şi dispoziţiile art. 69 alin. 3 din Codul muncii; 
pentru aceste motive, solicită admiterea apelului şi rejudecând cauza, modificarea hotărârii instanţei 
de fond şi admiterea contestaţiei astfel cum a fost formulată. 

Intimata nu a formulat întâmpinare. 
În apel nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480 Cod procedură civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

Cu privire la modul în care Tribunalul a soluţionat cauza: 
Din analiza sentinţei apelate, se constată că instanţa de fond a analizat în mod efectiv 

problemele puse în discuţie, respectiv modul în care s-a respectat procedura concedierii colective 
din perspectiva criticilor reclamantei. 

Chiar în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului s-a arătat că obligaţia pe care o 
impune art. 6 paragraful 1 instanţelor naţionale de a-şi motiva deciziile nu presupune existenţa unui 
răspuns detaliat la fiecare argument (cauza Albina contra României, paragraful 33). 

Aşa cum a mai arătat Curtea Europeană a Drepturilor Omului, art. 6 din Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale implică în [...]na "instanţei" obligaţia de a 
proceda la un examen efectiv al mijloacelor, argumentelor şi al elementelor de probă ale părţilor, 
cel puţin pentru a le aprecia pertinenţa (paragraful 30). 

Aşadar, prin prisma art. 6 din Convenţie, instanţa poate şi trebuie să analizeze mai întâi 
pertinenţa motivelor invocate de părţi şi dacă le consideră pertinente să le analizeze în fond. Dacă 
constată însă că anumite motive nu sunt pertinente în cauză, analiza pertinenţei acestora este 
suficientă şi nu există nici o obligaţie pentru instanţă de a analiza motive care a constatat că nu sunt 
pertinente cauzei. 
 Pe de altă parte, considerentele prezentei decizii vin să suplinească acolo unde este cazul 
argumentele soluţiei primei instanţe. 
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 În plus, motivarea în sinteză sau omisiunea instanţei de fond de a analiza unele argumente 
ale părţilor nu constituie o încălcare a dreptului la apărare de natură a afecta însăşi dreptul de acces 
la o instanţă sau dreptul la un proces echitabil garantate de prevederile art. 6 din Convenţia pentru 
apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale întrucât în materie civilă nu este garantat 
accesul la un dublu grad de jurisdicţie, iar apelanta-reclamantă a avut posibilitatea să îşi prezinte în 
faţa instanţei de apel susţinerile, iar aceste apărări au fost analizate de instanţa de apel aşa cum se va 
arăta în continuare, având în vedere caracterul devolutiv al căii de atac. În acest mod, dreptul la un 
proces echitabil este realizat, pârâta având posibilitatea de a-şi expune argumentele în faţa unei 
instanţe care în mod efectiv le-a analizat. 
 Astfel, în mai multe ocazii, Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile  art.21 din 
Constituţie, interpretate în spiritul pe care Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 
libertăţilor fundamentale îl conferă principiul liberului acces la justiţie prin art.6 pct.1, exceptând 
situaţia cauzelor penale, nu prevede în mod explicit dreptul de a ataca o hotărâre judecătorească dar 
nici implicit din aceste prevederi nu rezultă acest drept. Curtea Constituţională a invocat în sprijinul 
acestei soluţii faptul că, pe de o parte, art.21 din Constituţie nu prevede un asemenea drept, iar pe de 
altă parte că, potrivit prevederilor constituţionale ale art.125 alin.(3) şi art.128, competenţa 
instanţelor judecătoreşti şi procedura de judecată sunt stabilite prin lege căreia părţile interesate şi 
Ministerul Public trebuie să i se supună în exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor 
judecătoreşti (Decizia nr.73 din 4 iunie 1996). În acelaşi sens, Curtea Constituţională a mai arătat că 
accesul liber la justiţie nu presupune accesul la toate căile de atac şi instanţele judecătoreşti 
prevăzute în Constituţie. (Decizia nr.66 din 14 aprilie 1997).  
 Aceste soluţii de principiu se menţin în referire la textele constituţionale corespunzătoare, 
care au primit o nouă numerotare după modificarea şi republicarea acesteia. 
 Cu privire la modul în care s-a derulat procedura de informare şi consultare prealabilă 
concedierii colective: 
 Se are în vedere că potrivit art.1 lit.t) din Legea nr. 62/2011, reprezentativitatea unei 
organizaţii sindicale constituie un atribut care îi conferă statutul de partener social abilitat să îşi 
reprezinte membrii în cadrul dialogului social instituţionalizat. 
 Acest text legal nu poate fi ignorat chiar dacă nu era în vigoare la intrarea în vigoare a 
Codului muncii, esenţial fiind că era în vigoare şi aplicabil la data derulării procedurii concedierii 
colective, mai ales în condiţiile în care Legea nr. 62/2011 este un act normativ special faţă de Codul 
Muncii putând deroga de la prevederile sale. 
 Rezultă per a contrario că organizaţiile sindicale care nu sunt reprezentative nu au dreptul 
de a participa la dialogul social, rămânând la alegerea patronatului dacă implică o astfel de 
organizaţie sindicală în dialogul social. 
 Pe de altă parte, în cond cu art.1 lit.b) pct.i), ii) şi iii) din Legea nr.62/2011, dialogul social 
se manifestă în trei forme: informare, consultarea şi negocierea colectivă. 
 Aşadar, negocierea colectivă, care urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă prin 
contractul colectiv de muncă, este doar o formă a dialogului social iar nu unica formă de dialog 
social, astfel cum susţine apelanta. 
 Celelalte forme ale dialogului social, informarea şi consultarea, se manifestă de exemplu în 
cazul concedierilor colective, astfel cum prevede art.69 din Codul Muncii. 
 Ca urmare, în condiţiile în care o organizaţie sindicală nereprezentativă nu are dreptul să 
participe la dialogul social, patronatul nu este obligat să o implice în acest dialog indiferent de 
forma în care el se manifestă, deci nici în cazul informării şi consultării care, ca forme ale 
dialogului social, sunt impuse de lege în cazul concedierii colective. 
 În consecinţă, angajatorul nu era obligat să realizeze procedura de informare şi consultare 
prevăzută de art.69 din Codul Muncii cu implicarea Sindicatului „[...]” Constanţa, fiind îndeplinită 
condiţia legală prin realizarea dialogului social cu sindicatul reprezentativ respectiv Sindicatul [...] 
din România, aspect necontestat de apelantă de altfel. 
 De altfel, dialogul social obligatoriu în cazul unei concedieri colective are ca scop 
identificarea unor soluţii de evitare a concedierii sau de reducere a numărului angajaţilor concediaţi 
şi de atenuare a consecinţelor concedierii, care vizează întreaga societate şi toţi angajaţii, vizând 
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soluţii de principiu, nefiind vorba de o negociere individuală pentru fiecare salariat astfel încât să se 
pună problema reprezentării fiecăruia dintre aceştia. 
 Aşadar, inclusiv faţă de apelantă, scopul legii a fost îndeplinit prin consultările realizate cu 
sindicatul reprezentativ, opţiunea legiuitorului fiind aceea de a nu implica fiecare salariat sau 
organizaţie sindicală în dialogul social ci numai organizaţiile sindicale reprezentative şi, în cazul în 
care acestea nu există, reprezentanţii salariaţilor. 
 De asemenea, din perspectiva prevederilor art.69 din Codul Muncii se constată că a fost 
îndeplinită condiţia realizării consultărilor şi informării în acest scop chiar dacă prin hotărârea 
Consiliului de administraţie nr.175 din 14.06.2013 s-a aprobat reorganizarea societăţii care implica 
disponibilizarea unui număr de 3.845 salariaţi. 
 Astfel, din prevederile art.69 (2) din Codul Muncii rezultă cu evidenţă că intenţia 
angajatorului de a proceda la concedieri colective este anterioară  iniţierii consultărilor cu partenerii 
dialogului social. În acest sens, trebuie avut în vedere că, în vederea efectuării consultărilor, 
angajatorul trebuie să informeze sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor cu privire, între altele, la: 
motivele care determină concedierea preconizată, numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi 
afectaţi de concediere, data de la care vor avea loc concedierile, criteriile pentru stabilirea 
angajaţilor concediaţi. 
 Ca urmare, este cert că anterior consultărilor angajatorul trebuie să hotărască asupra acestor 
aspecte, contrar susţinerilor apelantei. 
 Totodată, tocmai faptul că modul concret de punere în aplicare a intenţiei de a efectua 
concedieri colective a fost aprobat prin hotărârea Consiliului de administraţie nr. 206/30.07.2013 
dovedeşte că abia la acea dată s-a hotărât în mod efectiv concedierea colectivă.  
 Este totodată adevărat că art.69 alin.1 din Codul Muncii stabileşte că aceste consultări 
trebuie să aibă ca scop ajungerea la o înţelegere, dar prin această prevedere legală s-a urmărit 
evitarea unor consultări pur formale. 
 Pe de altă parte, însă, art.69 din Codul Muncii reglementează o procedură de consultări între 
partenerii dialogului social, nefiind vorba, însă, de un acord al organizaţiei sindicale sau al 
reprezentanţilor salariaţilor, în lipsa căruia angajatorul să nu poată dispune concedierea salariaţilor, 
întrucât în acest caz ar fi golite de conţinut prevederile art., 58, art.65, art.68  şi art.40 al.1 lit.a) din 
Codul Muncii în condiţiile în care  angajatorul are dreptul, totuşi, să decidă încetarea unilaterală a 
contractului individual de muncă dacă sunt îndeplinite condiţiile legale. 
 Aşadar, chiar dacă legea impune o astfel de consultare, nu exclude menţinerea deciziei 
angajatorului de a efectua concedieri colective, tocmai pentru acest motiv consultările fiind menite a 
viza inclusiv atenuarea consecinţelor concedierii potrivit art.69 al.1 lit.b) din Codul Muncii, ceea ce 
presupune că aceasta are loc. Aşadar, chiar textul care impune efectuarea consultărilor pleacă de la 
premisa că totuşi, concedierea poate avea loc în pofida acestor consultări. 
 Ca urmare, susţinerile apelantei că în acest caz consultările nu au produs în  realitatea efecte 
pozitive nu sunt de natură a con duce la concluzia că nu s-a îndeplinit condiţia prevăzută de art.69 
din  Codul Muncii. 
 În legătură cu modul de stabilire a criteriilor pentru stabilirea angajaţilor concediaţi: 
 Se constată că, într-adevăr, criteriile pentru stabilirea angajaţilor care urmează a fi selectaţi 
au fost stabilite de către angajator şi sindicatul reprezentativ – Sindicatul [...] din România, prin 
procesul - verbal nr.101.4/5583/13.08.2013 şi procesul - verbal nr.101/4987/14.08.2013. 
 Dar, contrar susţinerilor apelante, aceasta nu constituie o încălcare a prevederilor din 
contractul colectiv de muncă ci, din contră, o modalitate de punere în aplicare a acestora. 
 Astfel, trebuie avut în vedere că prin actul adiţional la contractul colectiv de muncă 
înregistrată sub nr.30/14.06.2013 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bucureşti, după art.31.6 s-a 
introdus un nou articol, respectiv 31.7 în care s-a stabilit că, în cazul în care se va proceda la 
concedieri colective, se va ţine cont de criteriile din art. 31.6 şi de procedura de selecţie care se va 
stabili de comun acord de angajator şi organizaţia sindicală, printr-un protocol încheiat în acest 
sens. 
 Ca urmare, partenerii dialogului social au înţeles ca o parte a acestei proceduri de selecţie să 
nu fie inclusă în contractul colectiv de muncă ci, în baza acestuia, să fie stabilită la momentul 
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respectiv printr-un protocol ad hoc care nu implică formalităţi de înregistrare şi asigură o mai mare 
flexibilitate în funcţie de situaţia concretă de la acel moment. 
 Acest protocol s-a materializat în cele două procese verbale, ambele având în vedere 
criteriile minimale prevăzute în art. 31.6 din contractul colectiv de muncă astfel cum rezultă din 
conţinutul lor. 
 Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 260/CM/24.06.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 

14. Concediere disciplinară. Director de agenţie al unei societăţi de 
asigurări.  

 
Dintre abaterile disciplinare reţinute în sarcina reclamantei, sunt dovedite cele constând în folosirea 

personalului societăţii angajatoare în interes propriu sau în interesul SC EI Agent de Asigurare SRL, 
obţinerea de avantaje financiare necuvenite pentru SC EI Agent de Asigurare SRL prin deturnarea 
vânzărilor directe către vânzări indirecte pe care le trecea ca fiind intermediate de SC EI Agent de 
Asigurare SRL, precum şi neîndeplinirea îndatoririlor faţă de societate şi punerea în pericol a 
angajatorului, permiţând accesul pe platforma de emitere a poliţelor unor persoane care nu aveau dreptul 
şi/sau calitatea de a utiliza această platformă. 

Aceste abateri disciplinare prezintă caracter grav în sensul art. 61 lit. a) C. Mc., întrucât constau în 
esenţă în încălcarea obligaţiei de loialitate, prin subordonarea intereselor angajatorului faţă de cele ale SC 
EI Agent de Asigurare SRL, cu consecinţa perturbării activităţii angajatorului până la nivelul la care 
agenţia din Constanţa al cărei director a fost reclamanta a reuşit în mai mult de un an să încheie în mod 
direct, fără vreun intermediar, un număr derizoriu de poliţe de asigurare, respectiv 13, ca şi cum practic nu 
şi-ar fi justificat existenţa. 

Această situaţie a legitimat angajatorul să aplice cea mai aspră sancţiune disciplinară, respectiv 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, care s-a dovedit proporţională cu gravitatea 
faptelor. 

 
Art. 61 lit. a) Codul Muncii 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 4360/25.11.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins 

cererea formulată la 11.06.2013 de reclamanta MI în contradictoriu cu pârâta [...] SA, prin care 
aceasta solicitase anularea deciziei de concediere nr. 64/31.05.2013, reintegrarea in postul detinut 
anterior concedierii, obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate 
şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi băneşti de care ar fi beneficiat ca salariat, de la data 
concedierii până la reintegrare, obligarea pârâtei la plata daunelor morale de 13.500 lei ca urmare a 
stresului provocat de pierderea intempestivă a locului de muncă şi a afectării reputaţiei profesionale, 
precum şi a cheltuielilor de judecată. Tototată, instanţa a obligt reclamanta să plătească pârâtei 
cheltuieli de judecată de 1.000 lei, reprezentând onorariu de avocat redus în baza art. 453 C. proc. 
civ. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
La data de 04.04.2012 s-a incheiat contractul individual de munca dintre [...] SA si MI, 

aceasta din urma fiind angajată, pe durată nedeterminată, incepând cu data de 05.04.2012, in funcția 
de director agenție la Agenția [...] SA din Constanța. 

Potrivit fișei postului emisă la data de 04.04.2012, reclamanta avea obligația de a organiza, 
coordona și răspunde pentru intreaga activitate a agenției, de a planifica li organiza activitatea 
pentru asigurarea eficacității și eficienței agenției, de a acționa pentru dezvoltarea și diversificarea 
portofoliului de asigurari, de a coordona activitatea privind incheierea de asigurari in baza 
condițiilor de asigurare și a tarifelor practicate de societate și in limita competentelor acordate de 
conducerea societatii. 
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Din conținutul contractului de agent de asigurare nr. 4/17.05.2012 incheiat intre [...] SA și 
SC EI Agent de Asigurare SRL, al cărei administrator este MI, rezulta că acesta avea ca obiect 
activitatea de intermediere in asigurari. 

Prin decizia nr. 64/31.05.2013 emisă de [...] SA s-a dispus incetarea contractului individual 
de munca al reclamantei MI, incepand cu data de 01.06.2013, conform art. 61 lit. a CM. 

S-a retinut in motivarea deciziei de incetare a contractului individual de munca ca 
reclamanta a intermediat polite de asigurare pentru societati concurente, prin platformele brokerilor 
de asigurari SC S Broker de Asigurare Reasigurare SRL si T; s-a folosit  de dotarile societatii si de 
personalul acesteia in interes propriu sau in interesul SC EI Agent de Asigurare SRL; a obtinut 
avantaje financiare necuvenite pentru SC EI Agent de Asigurare SRL, prin deturnarea vanzarilor 
directe ale angajatorului catre vânzări indirecte pe care le trecea ca fiind intermediate de SC EI 
Agent de Asigurare SRL; nu si-a indeplinit indatoririle fata de societate si a pus in pericol 
angajatorul, permitand accesul pe platforma de emitere polite a [...] SA a unor persoane care nu 
aveau dreptul si/sau calitatea de a utiliza aceasta platforma (unele dintre ele fiind chiar agenti ai 
altor asiguratori – societati concurente) si a deturnat corespondenta Agentiei Constanta catre 
domiciliul personal, fara a avea competente in acest sens. S-a mai retinut si comportamentul 
necivilizat fata de ceilalti angajati si generarea unor situatii tensionate in cadrul Agentiei Constanta. 

Din documentatia aferenta deciziei nr. 64/31.05.2013 se constata ca abaterile retinute de 
parata au fost savarsite de reclamanta. Astfel, din declaratia numitelor GM si LN (salariate ale [...] 
SA) a rezultat ca reclamanta MI, in sediul paratei si folosind dotarile acesteia, incheia polite de 
asigurare pentru alte societati de asigurare, le-a pus celor doua la dispozitie parolele altor platforme 
de asigurari. Aceleasi salariate au declarat ca, la recomandarea reclamantei, au incheiat asigurari 
prin intermediul SC EI Agent de Asigurare SRL si a altor asiguratori, fiindu-le puse la dispozitie 
parolele de acces. 

Analizand polița nr. 008806072/28.02.2013 și chitanța nr. 8610187/28.02.2013 emise 
numitei NE de catre S Broker și semnătura numitei GM rezulta ca au fost incheiate de aceasta din 
urmă, deși era salariata pârâtei [...] SA.  

Din declaratia data de reclamanta in cursul cercetarii disciplinare și cu ocazia luarii 
interogatoriului a rezultat că a recomandat clienților să meargă la alte societati de asigurare pentru 
incheierea de polițe, aceasta motivând că aceștia erau nemulțumiți de oferta [...] SA. 

Parata a depus la dosarul cauzei și situația politelor de asigurare  emise [...] SA prin Agentia 
Constanta pentru perioada 01.04.2012 – 27.05.2013, perioada ce corespunde cu cea in care 
reclamanta a fost director al acestei agenții. Se constată că [...] SA a incheiat prin Agenția 
Constanța, in mod direct, un număr de 13 polițe. In aceeași periaoada, [...] SA a incheiat prin SC EI 
Agent de Asigurare SRL un numar de 1.891 polițe. 

In ceea ce privește corespondența destinată societății pârâte se constată, din adresa nr. 
7R/30.04.2013 emisă de CN PR SA, că aceasta era predată la domiciliul reclamantei MI. 

Se reține din toate probele administrate că reclamanta a incălcat obligația de fidelitate față de 
angajator, a incălcat atribuțiile se serviciu stabilite prin fișa postului, astfel incât sancțiunea aplicată 
este corect individualizată raportat la dispozițiile art. 250 CM. 

Analizând decizia nr. 64/31-05-2013 se constată că aceasta cuprinde toate elementele 
obligatorii prevăzute sub sancțiunea nulității absolute de art. 252 alin. 2 CM si art. 62 CM. 

Retinand legalitatea și temeinicia deciziei nr. 64/31.05.2013, instanța a constatat ca 
reclamanta nu este indreptățită să primească daune morale. 

Pentru aceste motive, instanța a respins actiunea ca nefondată. In temeiul art. 451 alin. 2 
NCPC, instanta a micsorat onorariul apărătorului paratei la suma de 1.000 lei, apreciind că este prea 
mare in raport cu obiectul cauzei și gradul de complexitate al acesteia, numărul termenelor acordate 
si probatoriul administrat. In consecinta, in temeiul art. 453 NCPC, instanța a obligat reclamanta să 
achite pârâtei cheltuieli de judecată in suma de 1.000 lei, reprezentând onorariu avocat. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel principal reclamanta MI, solicitând schimbarea 
acesteia în sensul admiterii cererii de chemare în judecată. 
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 În motivarea cererii de apel, apelanta reclamantă a arătat că prima instanţă nu a făcut o 
analiză completă a întregului probatoriu administrat, ajungând la o apreciere eronată a situaţiei de 
fapt, rezumându-se la preluarea constatărilor pârâtei din procedura disciplinară. 
 Prima instanţă şi-a bazat soluţia pe declaraţiile extrajudiciare a două foste angajate ale 
intimatei, fără a pune în balanţă subiectivismul din relatările acestora, ele fiind angajatele intimatei 
la acel moment, astfel că au dat declaraţii contrare adevărului. Instanţa a respins cererea reclamantei 
de audiere ca martor a lui GM, iar pe LN nu a audiat-o datorită imposibilităţii de executare a 
mandatului de aducere. 
 Încheierea unei poliţe pe numele clientei NE prin S Broker de Asigurare SRL a fost făcută 
de GM la 20.02.2013, când apelanta se afla în concediu. 
 Apelanta nu a făcut clienţilor recomandări specifice în sensul de a merge la anumite societăţi 
concurente. 
 Aceasta nu avea obligaţia de a emite poliţe directe, iar faptul că o mare parte dintre poliţe au 
fost emise prin SC EI Agent de Asigurare SRL nu constituie o încălcare a unei clauze de fidelitate, 
atâta vreme cât a fost încheiat contractul de agent de asigurare nr. 4/17.05.2012. 
 Agenţii care nu deţineau cod RAF comunicau apelantei telefonic datele pentru poliţă, iar 
aceasta se ocup de emiterea şi transmiterea poliţei, pentru că nu toţi agenţii aveau cunoştinţe de 
operare pe calculator şi nici timpul necesar pentru aceasta, iar apelanta era singura care avea acces 
la platforma EI. 
 Toate poliţele emise prin platforma EI erau pentru intimată. Apelanta nu avea alte 
preocupări decât cele strict profesionale. 
 Intimata nu a dovedit că apelanta i-ar fi deturnat clientela, aceasta făcând dovada 
portofoliului său de clienţi cu care a venit în momentul angajării sale. 
 Prima instanţă a fost părtinitoare în ceea ce priveşte presupusa deturnare a corespondenţei 
pârâtei, neputându-i-se imputa o asemenea culpă. 
 Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea apelului principal ca nefondat şi obligarea 
apelantei la plata cheltuielilor de judecată. 
 2. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel incident pârâta [...] SA, solicitând schimbarea în 
parte a acesteia în sensul obligării reclamantei la plata integrală a cheltuielilor de judecată. 
 În motivarea cererii de apel, apelanta pârâtă a arătat că instanţa a omis să se pronunţe asupra 
cheltuielilor de deplasare a avocatului la Constanţa, facturate separat, care nu pot fi cenzurate. În 
ceea ce priveşte onorariul de avocat, apelnta  arătat că reprezentarea acesteia a avut loc pe parcursul 
a 5 termene însumând aproximativ 30 de ore, la care se adaugă minim 5 ore pentru studiul 
dosarului, pe care un onorariu de 1.000 lei nu le poate acoperi. 
 Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea apelului incident ca nefondat. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi au fost administrate proba cu 
martori, fiind audiate, la propunerea apelantei reclamante, NE şi LN, precum şi proba cu înscrisuri, 
fiind depuse la dosar o adeverinţă emisă de E SA, actul de control din 15.03.2013, situaţia poliţelor 
din 28.05.2013, declaraţia privind asumarea planului de vânzări pe anul 2013, anexa 1 la contractul 
individual de muncă, extrase din corespondenţa electronică a apelantei-reclamante, contractul de 
agent de asigurare nr. 4/17.05.2012, poliţe de asigurare, liste privind poliţe de asigurare, acte 
medicale. 
 

III. Analiza apelurilor: 
1. Potrivit art. 477 alin. 1 C. proc. civ., a cărui denumire marginală evidenţiază că se referă 

la limitele efectului devolutiv determinate de ceea ce s-a apelat, instanţa de apel va proceda la 
rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum şi cu privire 
la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. 

Rezultă din această prevedere legală că judecata în apel se face numai asupra motivelor şi 
mijloacelor de apărare invocate prin cererea de apel. 

În cauza de faţă apelul principal conţine exclusiv motive în sensul netemeiniciei deciziei 
contestate, astfel apelul urmând a fi analizat din această perspectivă. 
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2. Prima abatere reţinută în sarcina reclamantei prin decizia contestată constă în aceea că a 
intermediat poliţe de asigurare pentru societăţi concurente, prin platformele brokerilor de asigurări 
SC S Broker de Asigurare Reasigurare SRL şi T, dintre prevederile încălcate reţinute în decizie 
fiind pertinente următoarele texte din regulamentul intern: art. 7 lit. f) (obligaţia de a manifesta 
loialitate faţă de societate), lit. t) (obligaţia de a nu efectua lucrări străine de interesele societăţii la 
locul de muncă) şi lit. v) (obligaţia de a nu furniza informaţii şi de a nu întreprinde acţiuni care să 
prejudicieze interesele sau imaginea [...]), precum şi art. 8 lit. c) (obligaţia de a urmări modul în 
care salariaţii subordonaţi aduc la îndeplinire îndatoririle de serviciu). 

Privit izolat, episodul încheierii unei poliţe pentru clienta NE, audiată ca martor în apel, la 
societatea concurentă A nu pare a avea nicio legătură cu activitatea reclamantei, întrucât aceasta se 
afla în concediu, acest fapt nefiind contestat. În plus, poliţa nu a fost încheiată de reclamantă, ci de o 
altă salariată, GM. Apoi, pe atunci salariata LN, audiată de asemenea ca martor în apel, a declarat că 
nu se afla în sediul agenţiei când a fost încheiată acea poliţă, precum şi că în prezenţa sa nici 
reclamanta şi nici agenţii nu au recomandat altă societate de asigurare.  

În aceste condiţii, numai declaraţiile date de GM în timpul cercetării disciplinare nu ar fi de 
natură să conducă singure la stabilirea vinovăţiei reclamantei în sensul că a intermediat poliţe de 
asigurare pentru societăţi concurente. Se impune şi menţiunea că intermedierea de poliţe presupune 
cel puţin negocierea lor în numele unei societăţi de asigurare concurente, în perspectiva încheierii 
lor, astfel că simpla recomandare a altor societăţi concurente nu ar întruni elementele abaterii aflate 
în discuţie. 

Totuşi, episodul încheierii poliţei de asigurare pentru clienta NE nu poate fi privit izolat, 
dată fiind funcţia ocupată de reclamantă în cadrul agenţiei din Constanţa a societăţii pârâte, 
respectiv aceea de director. 

Astfel, este necontestat şi logic că platforma informatică a societăţii pârâte nu permitea 
încheierea de poliţe de asigurare pentru societăţi concurente, iar de pe platforma agentului EI nu au 
fost încheiate, potrivit propriilor susţineri ale reclamantei, poliţe pentru alte societăţi de asigurare 
decât pentru pârâtă. Dimpotrivă, în acest scop ar fi trebuit folosite alte platforme.  

În sine utilizarea unor astfel de alte platforme informatice constituie o disponibilitate pentru 
intermedierea în numele unor societăţi concurente, altfel această utilizare neputând fi înţeleasă. 
Încheierea unei poliţe pentru societatea concurentă A şi clienta NE dovedeşte pe deplin atât 
existenţa accesului salariaţilor subordonaţi reclamantei la cel puţin o platformă informatică 
permiţând încheierea de poliţe pentru societăţi concurente (în speţă S Broker, potrivit chitanţei și 
poliţei de la  dosarul de fond), cât şi disponibilitatea personalului condus de reclamantă de a le 
încheia. 

În acest sens este şi poziţia reclamantei ulterior solicitării clientei NE de a anula poliţa 
încheiată la societatea concurentă A, aceasta căutând o soluţie amiabilă atipică (demersuri la A în 
vederea anulării poliţei şi restituirea banilor către clientă), în loc să constate imediat abaterea gravă 
a subordonatei sale, să sesizeze pe superiorii săi în vederea cercetării ei disciplinare şi să refuze 
orice implicare în anularea poliţei. Prin aceasta, reclamanta a dovedit că practica încheierii de poliţe 
pentru alte societăţi de asigurare nu îi era străină. 

 În nota explicativă din 11.03.2013, salariata GM a relatat că a făcut în paralel clientei NE şi 
o ofertă „pe Broker”, „pentru a se convinge că suntem la cel mai mic tarif de pe piaţă”. De 
asemenea, a declarat că poliţa pentru A a fost emisă folosind platforma S Broker cu user-ul 
v***.m***, care îi fusese comunicat de reclamantă. 

Trebuie ţinut cont că, sub aspectul aflat în discuţie, reclamanta nu a fost sancţionată decât 
pentru că a intermediat poliţe de asigurare pentru societăţi concurente, iar nu pentru că a permis 
acest lucru, l-a încurajat sau nu l-a descurajat în rândul subordonaţilor, nu a făcut demersuri de 
prevenire, respectiv de sancţionare a unui astfel de comportament. Deşi reiese că în cadrul agenţiei 
conduse de reclamantă exista cel puţin posibilitatea încheierii de poliţe pentru societăţi concurente, 
cercetarea trebuie canalizată către strict abaterea sancţionată de pârâtă, respectiv încheierea de 
poliţe pentru alte societăţi de asigurare de către reclamantă însăşi. 

Sub acest aspect, salariata GM a declarat în cadrul cercetării disciplinare că reclamanta, în 
timpul programului de muncă în cadrul agenţiei, a emis şi ofertat de nenumărate ori poliţe pentru 
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alte societăţi de asigurare; în repetate rânduri a fost solicitată de reclamantă să emită poliţele, ea 
fiind ocupată, iar poliţele au fost emise de pe calculatorul reclamantei. Altfel spus, pe calculatorul 
reclamantei lucra şi salariata GM, neputându-se şti cu certitudine cine a emis poliţele pentru alte 
societăţi de asigurare. În cuprinsul declaraţiei, GM a făcut referire la o astfel de poliţă pe care ar fi 
anexat-o la declaraţie, dar care nu a fost depusă şi la dosarul cauzei (în acest sens, declaraţia de la 
filele 121-124 din dosarul de fond). 

Prin declaraţia de la fila 129 din dosarul de fond, GM a arătat că „pentru emiterea poliţelor 
pe platforma brokerului S şi T nu era necesară instalarea programului, accesul efectuându-se direct 
din orice browser de internet cu userul şi parola alocată”. 

Salariata LN a declarat la rândul său în cadrul cercetării disciplinare că reclamanta „face 
poliţe pe calculator [...] la alte societăţi şi brokeri de asigurare”, însă nu şi-a menţinut această 
declaraţie când a fost audiată ca martor de instanţa de apel, spunând că „în prezenţa mea nici 
reclamanta nici agenţii nu au recomandat altă societate de asigurare” şi că „nu am făcut [poliţe] 
pentru alte societăţi”. 
 Se constată că, în contextul unei relaţii tensionate între reclamantă şi GM (martorul LN 
făcând referire în cuprinsul declaraţiei sale la un episod în care „amândouă s-au jignit reciproc”), 
precum şi al declaraţiei mai sus menţionate a acestui martor, ţinând cont şi de declaraţia salariatei 
GM că poliţele la care s-a referit (deci şi cele pe care ea însăşi le-a emis „în repetate rânduri” la 
solicitarea reclamantei care era ocupată) au fost întocmite la calculatorul reclamantei, există un 
dubiu suficient care nu poate profita decât acesteia din urmă. 
 Astfel, fiind întrebată în cadrul cercetării disciplinare „ce căutau poliţele altor societăţi” pe 
calculatorul său, reclamanta a arătat că le-a văzut, dar nu ştie ce este cu ele şi nu le-a făcut, ceea ce 
apare ca fiind explicabil câtă vreme pe acel calculator avea acces şi GM.  

Desigur că, în calitate de director, reclamantei i se putea reproşa această situaţie, respectiv 
accesul pe calculatorul său din partea altei salariate, dar prerogativa disciplinară, iniţiativa angajării 
răspunderii disciplinare aparţine numai angajatorului. Instanţele de judecată pot doar controla actele 
angajatorului, dar nu pot angaja răspunderea disciplinară a salariaţilor pentru alte fapte decât cele 
sancţionate de angajator. 

În concluzie, în privinţa abaterii contând în intermedierea, de către reclamanta însăşi, a 
poliţelor de asigurare pentru societăţi concurente, curtea reţine că există un puternic dubiu care 
profită celui acuzat, respectiv apelantei reclamante, cu consecinţa imposibilităţii reţinerii în sarcina 
sa a acestei abateri disciplinare. 

3. A doua abatere disciplinară care face obiectul sancţionării disciplinare constă în folosirea 
de către reclamantă a dotărilor societăţii şi a personalului acesteia în interes propriu sau în interesul 
SC EI Agent de Asigurare SRL, societate pe care o administrează şi în care are calitatea de unic 
asociat, dintre prevederile încălcate reţinute în decizie fiind pertinent art. 7 lit. t) din regulamentul 
intern (obligaţia de a nu efectua lucrări străine de interesele societăţii la locul de muncă). 

Între pârâtă şi SC EI Agent de Asigurare SRL s-a încheiat contractul de agent nr. 
4/17.05.2012, având ca obiect intermedierea în asigurări de către acesta din urmă, exclusiv în 
folosul pârâtei, în schimbul unui comision.  

Potrivit art. 3.3 din acest contract, locul de executare al obligaţiilor agentului se consideră a 
fi sediul asigurătorului. 

Astfel, pe de o parte pârâta a încheiat cu reclamanta un contract individual de muncă, 
aceasta fiind angajată ca director de agenţie, iar pe de altă parte a încheiat cu SC EI Agent de 
Asigurare SRL un contract de agent, în condiţiile în care acesta aparţinea şi era condus chiar de 
reclamantă. Locul executării contractului de agent  fost stabilit sediul asigurătorului. 

În condiţiile în care reclamanta lucra deja 8 ore pe zi în baza contractului individual de 
muncă la sediul agenţiei din Constanţa, art. 3.3 din contract se interpretează „după voinţa 
concordantă a părţilor” potrivit art. 1266 alin. 1 C. civ. în sensul că acestea s-au referit la sediul 
agenţiei din Constanţa. Nu se putea pune problema din punct de vedere fizic a desfăşurării activităţii 
SC EI Agent de Asigurare SRL la sediul din Bucureşti al societăţii pârâte, care de altfel nu a 
dovedit că ar fi pus la dispoziţie un asemenea spaţiu. 
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În condiţiile în care activitatea SC EI Agent de Asigurare SRL se desfăşura la sediul agenţiei 
din Constanţa fie şi pentru faptul că reclamanta era obligată să fie acolo în executarea contractului 
individual de muncă, nu se poate reproşa reclamantei că a folosit sediul respectiv şi pentru 
activitatea SC EI Agent de Asigurare SRL. 

În privinţa dotărilor societăţii folosite inclusiv în activitatea SC EI Agent de Asigurare SRL, 
prin permiterea desfăşurării activităţii la sediul asigurătorului, adică, potrivit interpretării de mai 
sus, la sediul agenţiei din Constanţa, se deduce în mod rezonabil că pârâta a fost de acord şi cu 
utilizarea dotărilor acesteia, precum calculatorul, imprimanta, telefonul, hârtia, instrumentele de 
scris, utilităţile etc.  

Prin urmare, utilizarea dotărilor societăţii pârâte în interes propriu sau în interesul SC EI 
Agent de Asigurare SRL nu se poate reproşa reclamantei cu titlu de abatere disciplinară. 

4. În ceea ce priveşte însă utilizarea personalului pârâtei în interesul SC EI Agent de 
Asigurare SRL (şi indirect în folos propriu, pentru că avea calitatea de asociat unic la această 
societate), decizia contestată în cauză este temeinică. 

Astfel, în chiar cererea de chemare în judecată reclamanta a arătat că, drept urmare a măririi 
volumului de muncă, datorită creşterii productivităţii, dar şi din cauză că atribuţiile sale se 
înmulţiseră, a propus angajarea unei noi persoane. În urma acestei propuneri a fost angajată GM. 
„Colegele subsemnatei cunoşteau user-ul şi parola folosite la agenţia personală, EI, precum şi cele 
folosite în calitate de director de agenţie al [...], acestea fiindu-le necesare în momentele în care 
subsemnata eram plecată cu treabă, dar şi în perioada în care eram în concediu, pentru a rezolva 
probleme urgente”. 

Potrivit art. 1.4 şi 1.5 din contractul de agent nr. 4/17.05.2012, agentul va numi unul sau mai 
mulţi salariaţi însărcinaţi să încheie contracte de asigurare potrivit normelor asigurătorului şi să 
asigure gestiunea contractelor şi a documentelor; agentul va numi şi va comunica în scris şi în 
format electronic asigurătorului numele subagenţilor din reţeaua proprie numiţi în condiţiile 
punctului 1.6 şi copiile contractelor de muncă, însoţite de codul numeric personal al acestora, 
precum şi modificările ulterioare din reţeaua de subgenţi, în termen de 5 zile. 

Rezultă deci că, dacă societatea pârâtă a consimţit implicit şi la utilizarea dotărilor proprii de 
către SC EI Agent de Asigurare SRL, mai ales că acesta nu intermedia poliţe de asigurare decât în 
folosul său, nu acelaşi lucru se poate reţine în privinţa personalului propriu al pârâtei, pentru că în 
contractul de agent s-a prevăzut că SC EI Agent de Asigurare SRL va lucra prin salariaţii săi, adică 
nu prin cei ai pârâtei. 

Or prin chiar cererea de chemare în judecată reclamanta a recunoscut că salariaţii 
subordonaţi din cadrul societăţii pârâtei cunoşteau şi foloseau datele de acces pe platforma SC EI 
Agent de Asigurare SRL, deci erau puşi să lucreze în folosul acestei societăţi. 

Situaţia este cu atât mai clară cu cât în cererea de chemare în judecată reclamanta a arătat că 
volumul de activitate a crescut la un moment dat, fapt pentru care a propus angajarea unui nou 
salariat. Or din situaţia poliţelor de asigurare emise de agenţia din Constanţa a pârâtei în perioada 
1.04.2012 – 27.05.2013 rezultă că au fost încheiate doar 13 poliţe, deci în realitate nu  exista o 
creştere a volumului de activitate, volum care era foarte redus. 

Din aceeaşi situaţie se reţine şi că în aceeaşi perioadă au fost încheiate 1.891 de poliţe prin 
intermediarul SC EI Agent de Asigurare SRL, astfel încât acea creştere a volumului de activitate la 
care s-a referit reclamanta s-a înregistrat la această din urmă societate, nu la cea pârâtă. Aşa fiind, 
nu este o surpriză că salariaţii subordonaţi, inclusiv cel nou angajat, lucrau şi pentru SC EI Agent de 
Asigurare SRL. 

Nu se poate accepta ideea că aceşti salariaţi ar fi trebuit să-i ţină locul reclamantei când 
aceasta lipsea, în legătură cu activitatea SC EI Agent de Asigurare SRL, întrucât nu aveau nicio 
calitate la această societate, iar activitatea prestată în folosul ei se traducea în neprestarea activităţii 
pentru care fuseseră angajaţi de societatea pârâtă, în timpul programului de lucru. 

Pe de altă parte, este exclus ca salariaţii respectivi să fi lucrat pentru SC EI Agent de 
Asigurare SRL fără ştirea reclamantei, întrucât nu puteau face acest lucru fără cunoaşterea datelor 
de acces pe platforma electronică a acestei societăţi, date pe care reclamanta a recunoscut că le-a 
furnizat chiar în acest scop. 
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Folosirea salariaţilor societăţii pârâte în interesul SC EI Agent de Asigurare SRL, în forma 
încheierii de poliţe de asigurare pentru societatea pârâtă, dar intermediate de EI, cu consecinţa 
primirii către această societate de la pârâtă a câte unui comision pentru fiecare poliţă, nu s-a 
rezumat la momentele în care reclamanta lipsea. 

În acest sens, fosta salariată LN, audiată ca martor în cauză la cererea apelantei reclamante, a 
declarat că „am făcut câteva poliţe prin EI şi pentru aceasta am primit comision de la EI”. 

Fiind întrebată în cadrul cercetării disciplinare la 27.05.2013 dacă, pentru a-i determina pe 
colegii din agenţie să vândă poliţe de asigurare pentru reclamantă [se înţelege că referirea este la 
agentul EI, i-a motivat, rugat sau pur şi simplu a uzat de funcţia de conducere, reclamanta a 
confirmat că „am solicitat să vândă prin EI. Nu am motivat/sugerat sau uzat de funcţie. Ei au vrut să 
câştige un ban în plus”. Mai departe, reclamanta a arătat că „într-o anumită măsură este vorba de 
clienţii doamnei L” [LN]; „Nu aveam nici un avantaj, făceam acest lucru numai pentru ea (doamna 
L), ca să câştige ceva şi ea”. 

În continuare, fiind întrebată în legătură cu faptul că nu a adus la cunoştinţă că agentul SC 
EI Agent de Asigurare SRL „vinde şi prin angajaţii [...]”, reclamanta a răspuns că „nu ni [mi] s-a 
spus că trebuie să aduc la cunoştinţa conducerii că angajaţii [...] nu pot vinde prin agentul de 
asigurare EI”. Lăsând la o parte construcţia deficitară a acestei din urmă fraze, ea este explicită în 
sensul că reclamantei nu i s-a spus nici că angajaţii [...] nu pot vinde prin agentul de asigurare Elaur, 
nici că trebuia să spună că ei făceau acest lucru. 

Rezultă astfel cu evidenţă că, acţionând în calitate de director al agenţiei din Constanţa a 
societăţii pârâte, reclamanta a folosit personalul acesteia în cadrul SC EI Agent de Asigurare SRL, 
deşi această din urmă societate nu avea dreptul să fie deservită de aceşti salariaţi (contractul de 
agent, de care avea cunoştinţă pentru că îl semnase, prevăzând că SC EI Agent de Asigurare SRL 
lucrează prin salariaţi proprii, deci nu ai pârâtei). 

Astfel, abaterea disciplinară reţinută sub acest aspect este dovedită, cu menţiunea că ea 
constituie o încălcare a atribuţiilor de salariat ale reclamantei, respectiv a obligaţiei de a nu efectua 
lucrări străine de interesele societăţii la locul de muncă, prevăzută de art. art. 7 lit. t) din 
regulamentul intern. 

5. A treia abatere disciplinară consemnată în decizia de concediere constă în obţinerea de 
avantaje financiare necuvenite pentru SC EI Agent de Asigurare SRL, prin deturnarea vânzărilor 
directe ale angajatorului către vânzări indirecte pe care le trecea ca fiind intermediate de această 
societate, dintre prevederile încălcate reţinute în decizie fiind pertinente următoarele texte din 
regulamentul intern: art. 7 lit. f) (obligaţia de a manifesta loialitate faţă de societate), lit. t) (obligaţia 
de a nu efectua lucrări străine de interesele societăţii la locul de muncă) şi lit. v) (obligaţia de a nu 
furniza informaţii şi de a nu întreprinde acţiuni care să prejudicieze interesele sau imaginea [...]), 
precum şi art. 8 lit. c) (obligaţia de a urmări modul în care salariaţii subordonaţi aduc la îndeplinire 
îndatoririle de serviciu). 

De la început trebuie precizat că sunt străine de prezenta cauză împrejurarea că reclamanta, 
în cadrul activităţii prestate în cadrul SC EI Agent de Asigurare SRL, a folosit serviciile unor 
persoane care nu aveau calitatea de agent de asigurări, contrar art. 3.1.36 din contractul de agent, 
precum şi împrejurarea dacă societatea pârâtă a cunoscut şi încurajat acest lucru. Reclamanta nu a 
fost sancţionată în legătură cu poliţele încheiate în acest mod. 

Această chestiune trebuie totuşi menţionată în contextul în care reclamanta s-a apărat în 
sensul că nu a deturnat aşa-zisele „vânzări directe”, iar disproporţia dintre numărul poliţelor 
încheiate direct şi cele încheiate prin agentul E. s-ar explica prin aceea că numărul vânzărilor directe 
era într-adevăr redus. 

Prin urmare, abaterea disciplinară vizează cazurile în care reclamanta, personal sau prin 
angajaţii pârâtei, a încheiat poliţe de asigurare prin agentul EI, deşi clienţii respectivi nu făceau 
parte din portofoliul acestui agent, ci erau clienţi ai pârâtei. 

Disproporţia vădită dintre poliţele încheiate prin agentul EI, în număr de 1.891, şi cele 
încheiate direct de agenţia din Constanţa a pârâtei, în număr de 13, este de natură să pună sub 
semnul întrebării apărarea menţionată a reclamantei, fiind cel puţin greu de înţeles cum a fost 
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posibil ca, fără deturnarea vânzărilor directe care s-a reproşat reclamantei, agenţia condusă de 
aceasta să încheie doar 13 poliţe în perioada 1.04.2012 – 27.05.2013, deci în mai mult de 1 an. 

Fiind întrebată în cadrul cercetării disciplinare în legătură cu clienţii care au venit să solicite 
încheierea în mod direct a unui contract şi care figurează ca fiind aduşi prin agentul EI, reclamanta a 
răspuns că „la mine nu a venit nimeni să îmi solicite direct că vrea o poliţă. Veneau în faţa doamnei 
LN. Cu excepţia doamnei NE (poliţă medicală) nu am emis poliţe pentru clienţi intraţi direct în 
sediul agenţiei prin agentul de asigurare EI”. 

Rezultă din cele de mai sus că reclamanta a recunoscut emiterea unei poliţe pentru un client 
direct prin agentul EI. 

Martorul LN a declarat în faţa instanţei de apel, similar cu cele declarate în cadrul cercetării 
disciplinare, că reclamanta, „spunând că are aprobare de la Bucureşti, a trecut” cei doi agenţi care 
lucrau în cadrul agenţiei din Constanţa „pe persoana juridică EI”. „Reclamanta a avut iniţiativa 
spunând că a vorbit la Bucureşti şi i s-a aprobat ca poliţele pe care le încheiam să fie prin 
intermediul EI. Şi aşa am făcut”. După ce iniţial a declarat că nu a încheiat poliţe „prin EI”, 
martorul a revenit şi a recunoscut că „am făcut câteva poliţe prin EI şi pentru aceasta am primit 
comision de la EI”. 

A fost menţionat de asemenea la punctul III.4 al acestei hotărâri că, în cadrul cercetării 
disciplinare la 27.05.2013, fiind întrebată în legătură cu modul în care i-a  determinat pe colegii din 
agenţie să vândă poliţe de asigurare pentru reclamantă [se înţelege că referirea este la agentul EI], 
reclamanta a declarat că „ei au vrut să câştige un ban în plus” şi că „într-o anumită măsură este 
vorba de clienţii doamnei LN”. Or clienţii doamnei LN erau clienţi ai societăţii pârâte care au fost 
deturnaţi, în terminologia utilizată în decizia de sancţionare disciplinară, către intermediarul EI, 
generând artificial o cheltuială suplimentară pentru angajator, constând în plata unui comision.  

Câtă vreme relaţiile dintre reclamantă şi martorul LN erau de subordonare ierarhică, este 
evident că reclamanta a intervenit în această operaţiune uzând de calitatea de director al agenţiei 
societăţii pârâte, fie încurajând, fie permiţând interpunerea intermediarului EI al cărui administrator 
era, căruia astfel i s-a cuvenit comisionul aferent de la societatea pârâtă. 

Faptul că martorul LN a încheiat poliţe de asigurare prin intermediarul EI, deşi era salariată 
a pârâtei şi subordonată reclamantei, este recunoscut şi de aceasta din urmă prin răspunsul la 
întrebarea nr. 9 din interogatoriu. 

Din declaraţia mai sus citată a reclamantei în sensul că „ei au vrut să câştige un ban în plus” 
şi că „într-o anumită măsură este vorba de clienţii doamnei LN” se deduce că nu doar LN a încheiat 
poliţe prin intermediul EI, de vreme ce este vorba despre „ei” – formă de plural, iar despre clienţii 
doamnei LN este vorba doar „într-o anumită măsură”, iar nu în totalitate. 

În concluzie, se dovedeşte şi săvârşirea abaterii disciplinare constând în obţinerea de 
avantaje financiare necuvenite pentru SC EI Agent de Asigurare SRL, prin deturnarea vânzărilor 
directe către vânzări indirecte pe care le trecea ca fiind intermediate de SC EI Agent de Asigurare 
SRL. 

Este lipsit de importanţă dacă reclamanta a încasat ori nu dividende de la SC EI Agent de 
Asigurare SRL, importantă fiind prejudicierea angajatorului prin suportarea de către acesta a unor 
comisioane pentru încheierea unor poliţe prin intermediar, dar care s-ar fi încheiat şi în mod direct, 
comisioane încasate de societatea la care reclamanta avea calitatea de asociat unic. Ca asociat unic, 
patrimoniul reclamantei cuprinde întreaga societate, a cărei valoare nu se rezumă la valoarea 
capitalului social, ci este influenţată de dimensiunea activelor sale. La o eventuală înstrăinare a 
părţilor sociale, preţul acestora ar depinde de activele societăţii, astfel încât prin mai multe încasări 
creşte valoarea societăţii (valoarea oricărui bun stabilindu-se în raport de o eventuală vânzare), 
această creştere de valoare fiind în favoarea titularului părţilor sociale. 

6. A patra abatere disciplinară reţinută în [...]na reclamantei constă în neîndeplinirea 
îndatoririlor de serviciu şi punerea în pericol a angajatorului, permiţând accesul pe platforma de 
emitere a poliţelor [...] a unor persoane care nu aveau dreptul şi/sau calitatea de a utiliza această 
platformă (unele dintre ele fiind chiar agenţi ai altor asigurători – societăţi concurente), precum şi în 
deturnarea corespondenţei agenţiei Constanţa către domiciliul personal, fără a avea competenţe în 
acest sens. Dintre prevederile încălcate reţinute în decizie sunt pertinente următoarele texte din 
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regulamentul intern: art. 7 lit. k) (obligaţia de a asigura utilizarea corespunzătoare a echipamentelor 
de tehnică de calcul şi protecţia informaţiilor vehiculate prin intermediul acestora), şi lit. v) 
(obligaţia de a nu furniza informaţii şi de a nu întreprinde acţiuni care să prejudicieze interesele sau 
imaginea [...]). 

În ceea ce priveşte permiterea accesului pe platforma de emitere a poliţelor [...] a unor 
persoane care nu aveau dreptul şi/sau calitatea de a utiliza această platformă, se reţin două aspecte, 
după cum urmează. 

În primul rând, reclamanta a recunoscut în cadrul cercetării disciplinare că a permis unor 
persoane neautorizate să încheie poliţe pentru societatea pârâtă prin intermediul platformei EI. 
Această chestiune nu are legătură cu abaterea în discuţie, întrucât vizează exclusiv executarea 
contractului de agent, respectiv obligaţia de a lucra cu persoane autorizate. Chestiunile de 
organizare ale activităţii SC EI Agent de Asigurare SRL sunt total străine faţă de obligaţiile de 
serviciu ale reclamantei, aceasta nerăspunzând în temeiul contractului de muncă pentru fapte ale 
acestei societăţi. 

În al doilea rând, abaterea trebuie analizată din perspectiva accesului la platforma [...], la 
întrebarea nr. 14 din interogatoriul administrat în faţa primei instanţe rezultând că reclamanta a 
comunicat user-ul şi parola de acces pe platforma [...] către agenţi care doreau a fi autorizaţi şi 
pentru care s-a întocmit documentaţia de autorizare. Or aceşti agenţi în curs de autorizare erau 
persoane neautorizate, dovedindu-se că sub acest aspect abaterea disciplinară este dovedită (fără a 
se dovedi însă şi că unele dintre acele persoane erau agenţi ai unor societăţi concurente). 

În ceea ce priveşte abaterea constând în deturnarea de către reclamantă a corespondenţei 
agenţiei Constanţa către domiciliul personal, curtea constată că acuzaţiile pârâtei nu sunt dovedite. 
Nu există aşadar dovada vreunui ordin dat de reclamantă ori a unei înţelegeri între aceasta şi 
factorul poştal în sensul ca trimiterile poştale adresate societăţii pârâte să fie predate la domiciliul 
reclamantei. Faptul predării unei singure trimiteri poştale la acest domiciliu nu înseamnă că 
reclamanta a deturnat corespondenţa angajatorului, ci doar că a primit-o la domiciliul său, ceea ce 
nu constituie o încălcare a atribuţiilor de serviciu. 

7. A rezultat prin urmare că, dintre abaterile disciplinare reţinute în sarcina reclamantei, sunt 
dovedite cele constând în folosirea personalului societăţii angajatoare în interes propriu sau în 
interesul SC EI Agent de Asigurare SRL, obţinerea de avantaje financiare necuvenite pentru SC EI 
Agent de Asigurare SRL prin deturnarea vânzărilor directe către vânzări indirecte pe care le trecea 
ca fiind intermediate de SC EI Agent de Asigurare SRL, precum şi neîndeplinirea îndatoririlor faţă 
de societate şi punerea în pericol a angajatorului, permiţând accesul pe platforma de emitere a 
poliţelor a unor persoane care nu aveau dreptul şi/sau calitatea de a utiliza această platformă. 

Aceste abateri disciplinare prezintă caracter grav în sensul art. 61 lit. a) C. Mc., întrucât 
constau în esenţă în încălcarea obligaţiei de loialitate, prin subordonarea intereselor angajatorului 
faţă de cele ale SC EI Agent de Asigurare SRL, cu consecinţa perturbării activităţii angajatorului 
până la nivelul la care agenţia din Constanţa al cărei director a fost reclamanta a reuşit în mai mult 
de un an să încheie în mod direct, fără vreun intermediar, un număr derizoriu de poliţe de asigurare, 
respectiv 13, ca şi cum practic nu şi-ar fi justificat existenţa. 

Această situaţie a legitimat angajatorul să aplice cea mai aspră sancţiune disciplinară, 
respectiv desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, care s-a dovedit proporţională 
cu gravitatea faptelor. 

Constatând caracterul temeinic al deciziei de concediere contestate de apelanta reclamantă, 
astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., curtea va 
respinge apelul principal formulat în cauză ca nefondat. 

8. În ceea ce priveşte apelul incident, care vizează exclusiv cererea de obligare a reclamantei 
la plata cheltuielilor de judecată, curtea constată că prin sentinţa apelată prima instanţă s-a pronunţat 
numai în legătură cu onorariul de avocat, omiţând să se pronunţe asupra cererii referitoare la 
cheltuielile de deplasare a avocatului. 

În această situaţie, devin aplicabile prevederile legale referitoare la completarea hotărârii, în 
condiţiile art. 444 C. proc. civ., cale procedurală special prevăzută pentru situaţia în care instanţa a 
omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu. 
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Potrivit art. 445 C. proc. civ., completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau 
recursului. 

Faţă de această interdicţie legală, apelul incident nu poate fi admis în legătură cu cheltuielile 
de deplasare, asupra cărora prima instanţă nu s-a pronunţat. 

În ceea ce priveşte onorariul de avocat, din înscrisurile depuse la dosarul de fond rezultă că 
acesta este în cuantum de 29.947,24 lei. 

Potrivit art. 451 alin. 2 C. proc. civ., instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat 
partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul avocaţilor, atunci când acesta este vădit 
disproporţionat în raport cu valoarea sau complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de 
avocat, ţinându-se seama şi de circumstanţele cauzei. 

Reducerea onorariului avocaţilor nu echivalează cu intervenţia în contractul de asistenţă 
juridică, astfel că obligaţiile asumate şi chiar executate de părţile acestuia nu sunt afectate. În acest 
sens, acelaşi text legal prevede că măsura luată de instanţă nu va avea nici un efect asupra 
raporturilor dintre avocat şi clientul său. 

Această măsură are în vedere ipoteza unui abuz de drept al părţii care câştigă procesul, 
întrucât aceasta tinde să pună în sarcina celeilalte părţi o obligaţie care vădit nu reflectă valoarea 
procesului şi/sau volumul de muncă al avocatului. Partea este liberă să plătească avocatului orice 
sumă cu titlu de onorariu, însă aceasta poate fi pusă în sarcina părţii adverse doar până la limita 
exercitării abuzive a acestui drept, întrucât, potrivit art. 12 alin. 1 C. proc. civ., drepturile procesuale 
trebuie exercitate cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege şi 
fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, partea care 
îşi exercită drepturile procesuale în mod abuziv răspunde pentru prejudiciile materiale şi morale 
cauzate. Or una dintre formele răspunderii este cea prevăzută de art. 451 alin. 2 C. proc. civ., 
respectiv reducerea onorariului de avocat. 

Raportat la datele speţei, la valoarea litigiului şi la dificultatea medie a acestuia, la numărul 
de termene în faţa primei instanţe, respectiv 3, şi la volumul de muncă al avocatului pârâtei (în 
esenţă redactarea întâmpinării şi a interogatoriului, precum şi apărarea la fiecare termen, inclusiv 
concluziile orale), curtea apreciază, recunoscând o marjă de apreciere legitimă a părţilor în vederea 
asigurării unei apărări de calitate, că onorariul avocatului pârâtei a fost în mod excesiv redus de 
prima instanţă la 1.000 lei, dar nici nu ar putea fi justificat dincolo de limita sumei de 3.000 lei. 

9. În consecinţă, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., curtea va admite apelul incident 
formulat în cauză de apelanta pârâtă şi va schimba în parte sentinţa apelată, în sensul că va obliga 
reclamanta, în baza art. 453 alin. 1 C. proc. civ., să plătească pârâtei suma de 3.000 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat redus în condiţiile art. 451 alin. 2 C. proc. civ. 
De asemenea, vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. 

Dată fiind soluţia asupra celor două apeluri formulate de părţi în cauză, care relevă pierderea 
procesului de către apelanta reclamantă, curtea o va obliga pe aceasta să plătească apelantei pârâte 
suma de 1.240 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, constând în onorariu de avocat. 

Totodată, curtea va respinge ca nefondată cererea apelantei pârâte de obligare a apelantei 
reclamante la plata cheltuielilor de deplasare, întrucât nu a fost făcută dovada acestora. Astfel, 
facturile şi chitanţele depuse în acest sens la dosar dovedesc doar plata unor sume de bani către 
societatea de avocaţi angajată de apelanta pârâtă, cu titlu de cheltuieli de deplasare, fără însă a fi 
dovedită existenţa unor reale costuri de deplasare, care ar fi putut rezulta doar în urma depunerii 
unor dovezi privind fie achiziţionarea de combustibil, fie contractarea unor servicii prestate de un 
operator de transport. 

Decizia civilă nr. 282/CM/02.09.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 
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15. Confirmarea nulității contractului individual de muncă semnat pentru 
angajator de o persoană fără calitate de reprezentant. 
 

1. Este adevărat că mandatul poate fi ratificat cu efect retroactiv, dar aceasta presupune ca 
persoana care face ratificarea să exprime un consimţământ valabil în acest sens, respectiv să aibă, la data 
ratificării, calitatea de reprezentant al persoanei juridice. 

2. Confirmarea tacită a contractului individual de muncă a intervenit nu numai prin executarea 
voluntară de către ambele părţi, ci şi prin acte juridice prin care calitatea de salariat a apelantei pârâte a 
fost implicit afirmată. 

Atât modificarea, cât şi încetarea contractului individual de muncă consimţite de către angajator 
relevă intenţia certă a acestuia de a renunţa la invocarea nulităţii contractului individual de muncă, întrucât 
nu se putea modifica şi cu atât mai mult nu putea înceta decât un contract valabil încheiat, aceasta fiind 
premisa asumată de angajator la emiterea celor două acte. 

 
Art. 55 şi urm. Codul Muncii 

Art. 1262, art. 1263 alin. 5 Noul Cod civil 
 

I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 3527/20.09.2013, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 

cererea formulată la 26.02.2013 de reclamanta SC L. 95 SA, prin administrator judiciar C. SPRL în 
contradictoriu cu pârâta CG, prin care aceasta a solicitat constatarea nulităţii absolute a contractului 
individual de muncă nr. 173193/29.09.1997 şi a actului adiţional nr. 19/14.04.2009. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Prin contractul individual de munca inregistrat sub nr. 173193/29.09.1997, pârâta CG a fost 

angajată la SC L. 95 SA  in functia de director economic, pe o durata nedeterminata, incepand cu 
data de 11.08.1997. 

Ulterior, intre aceleaşi părți a intervenit actul adițional nr. 19/14.04.2009, prin care a fost 
schimbată parata din funcția de director economic in cea de contabil. 

In speță, instanța apreciază ca fiind aplicabil art. 57 C. Mc., faţă de care se constata ca 
nulitatea contractului individual de muncă este reglementată direct în legislaţia muncii în situaţia în 
care nu au fost respectate condiţiile legale pentru încheierea valabilă a sa. Insa, nulitatea nu 
constituie un scop în sine. De aceea, se prevede că aceasta poate fi acoperită prin îndeplinirea 
ulterioară a condiţiilor impuse de lege.  

Nulitatea însă trebuie constatată ca atare, prin acordul părţilor (angajator şi salariat), iar dacă 
ele nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească. 

Nulitatea produce efecte numai pentru viitor (ex nunc) nu şi pentru trecut (ex tunc). Aşa 
fiind, persoana care a prestat munca în temeiul unui contract nul, are dreptul la remunerarea 
acesteia, corespunzător modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu. 

Contractul individual de munca înregistrat sub nr. 173193/29.09.1997 este semnat atât la 
rubrica angajator, cat si la rubrica angajat, de către parata CG. Acest fapt a fost recunoscut chiar și 
de parata prin întâmpinare rezultând fără dubiu ca semnătura de la rubrica destinata angajatorului ii 
aparţine. 

In ceea ce priveşte actul adiţional nr. 19/14.04.2009 se constata ca semnăturile diferă, 
neputându-se retine ca cea de la rubrica angajator aparţine paratei. Confruntând semnătura de la 
rubrica angajator cu cea de la fila 27 dosar (declarație) se observa ca actul adiţional este semnat de 
numita PE. 

Instanţa a reţinut din decizia Consiliului de Administraţie al SC L. 95 SA, întrunit la data de 
05.02.2009, ca s-a încheiat un contract de mandat privind încredinţarea si exercitarea funcţiei de 
director, pentru o perioada de 4 ani, intre 02.02.2009 – 31.01.2013, cu numita PE. 

Aşadar, la data de 14.04.2009, când a intervenit actul adiţional nr. 19/2009, director al SC L. 
95 SA era numita PE. 

Faptul ca actul adiţional nr. 19/14.04.2009 a fost semnat de PE rezulta si din declaraţia 
acesteia aflata la fila 27 dosar. Din aceeaşi declaraţie rezulta ca PE a împuternicit-o pe CG sa 
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semneze contractele individuale de munca, implicit contractul individual de munca înregistrat sub 
nr. 173193/29.09.1997. Insa, aceasta susţinere nu poate fi reţinută de instanţa, la dosarul cauzei 
neexistând o astfel de împuternicire dată paratei de către PE. 

Din dispozitiile art. 57 alin. 3 CM coroborat cu art. 1261 C civ. rezulta ca nulitatea poate fi 
acoperita prin confirmare sau prin alte moduri prevăzute de lege, in speţa prin îndeplinirea 
ulterioara a condiţiilor impuse de lege. 

In cauza, contractul individual de munca înregistrat sub nr. 173193/ 29.09.1997 a fost urmat 
de încheierea actului adiţional nr. 19/14.04.2009, ce a fost semnat de reprezentantul legal al SC L. 
95 SA, fapt ce poate fi asimilat unei confirmări. Încheierea ulterioara a actului adiţional nr. 
19/14.04.2009 nu vine decât să ratifice actul iniţial (contractul individual de munca înregistrat sub 
nr. 173193/29.09.1997) emis cu nerespectarea condiţiilor prevăzute de lege. 

Din punctul de vedere al instanţei, actul adiţional nr. 19/14.04.2009 nu este lovit de nulitate, 
este un act valabil, astfel încât cererea reclamantei in ceea ce priveşte acest act este neîntemeiata. 
Mai mult, validitatea acestui act înlătura nulitatea contractului individual de munca înregistrat sub 
nr. 173193/ 29.09.1997. 

 
 II. Apelurile: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta SC L. 95 SA, prin administrator 
judiciar C. SPRL, solicitând schimbarea acesteia în sensul anulării contractului individual de muncă 
nr. 173193/29.09.1997. 

În motivarea cererii de apel, apelanta reclamantă a arătat că pârâta a recunoscut că a semnat 
contractul şi la rubrica privind angajatorul. Din statutul societăţii rezultă că actele emise de aceasta 
se semnează de preşedintele consiliului de administraţie. Din carnetul de muncă al pârâtei rezultă că 
activitatea acesteia a încetat la 1.03.2009, când a fost angajată la SC IC SRL. 

La momentul perfectării contractului contestat, pârâta nu avea nicio calitate în societatea 
apelantă, iar la momentul perfectării actului adiţional nr. 19/14.04.2009 nu era decât director 
economic, potrivit „primului act juridic”. 

Actul adiţional nr. 19/14.04.2009 a fost semnat de PE, care a declarat şi că a împuternicit-o 
pe pârâtă să semneze contractele individuale de muncă. Însă la dosar nu există o asemenea 
împuternicire. 

Încheierea actului adiţional nu poate fi asimilat unei confirmări, actele contestate fiind lovite 
de nulitate absolută pentru lipsa totală a consimţământului persoanei juridice la perfectarea lor. 

Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea apelului ca nefondat. 
2. Împotriva considerentelor acestei sentinţe a formulat apel şi pârâta CG, solicitând 

schimbarea acestora sub aspectul aprecierii greşite a primei instanţe în ceea ce priveşte lipsa 
împuternicirii date acesteia de conducerea societăţii. 

În motivarea cererii de apel, apelanta pârâtă a arătat că însăşi PE, reprezentant legal al 
societăţii în anul 1997, la data semnării contractului individual de muncă nr. 173193/29.09.1997, a 
arătat că a împuternicit-o pe pârâtă să semneze la rubrica referitoare la angajator. Prima instanţă a 
ignorat astfel că mandatul poate fi oricând confirmat/ratificat. 

Apelanta pârâtă nu a fost contestată ca angajat al societăţii de nici o conducere a acesteia, i-
au fost plătite timp de mai mulţi ani drepturi salariale, în anul 2010 fiind emisă decizia nr. 
3/27.10.2010 de desfacere a contractului individual de muncă. De asemenea, prin decizia din 
20.11.2008, consiliul de administraţie a dispus inventarierea patrimoniului societăţii de către o 
comisie din care făcea parte şi apelanta pârâtă, în calitate de director economic. 

Pârâta a contestat decizia nr. 3/27.10.2010 prin care se dispunea încetarea contractului 
individual de muncă, iar societatea s-a apărat susţinând legalitatea acesteia decizii. Decizia a fost 
anulată prin sentinţa civilă nr. 2591/14.05.2012  Tribunalului Constanţa, rămasă irevocabilă prin 
respingerea recursului la 8.04.2013. 

Pârâta a obţinut în urma unei contestaţii soluţionată prin sentinţa civilă nr. 2719/14.09.2012 
a Tribunalului Constanţa înscrierea în tabelul preliminar de creanţe a salariilor neîncasate de la 
reclamantă. 

Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea apelului ca nefondat. 
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III. Analiza apelurilor: 
1. Contractul individual de muncă nr. 173/193/29.09.1997, privind angajarea apelantei 

pârâte ca director economic, a fost semnat de către aceasta din urmă pentru ambele părţi. 
Actul adiţional nr. 19/14.04.2009 a avut ca obiect schimbarea felului muncii în contabil, 

începând de la 1.04.2009 şi a fost semnat pentru societatea angajatoare de către PE, acest aspect 
fiind recunoscut de către apelanta reclamantă chiar prin cererea de apel. 

În cazul ambelor acte contestate, consimţământul angajatorului persoană juridică a fost 
exprimat de o persoană care, semnându-le, şi-a afirmat calitatea de reprezentant al societăţii. Acest 
lucru este valabil inclusiv în cazul contractului individual de muncă, în care semnătura este 
precedată de semnul grafic „│”(litera „p” în stenografie), uzual folosit cu semnificaţia „pentru”. 

De aceea, nu s-ar putea reţine o lipsă totală a consimţământului la încheierea celor două acte, 
nefiind vorba despre înscrisuri nesemnate sau semnate în fals prin imitarea semnăturii unui 
reprezentant adevărat.  

În consecinţă, criticile aduse celor două acte juridice contestate trebuie analizate din 
perspectiva calităţii de reprezentant a celor care le-au semnat în numele angajatorului. De altfel, şi 
argumentele de fond aduse de către apelanta reclamantă în sprijinul cererii sale se referă la lipsa 
unei asemenea calităţi. 

Nefiind cazul unei lipse totale a consimţământului, nulitatea absolută nu este incidentă, 
întrucât lipsa calităţii de reprezentant la încheierea unui act juridic pentru o persoană juridică atrage 
doar nulitatea relativă a acestuia. Chestiunea reprezentării persoanei juridice este una de interes 
privat, care o priveşte exclusiv pe aceasta, iar nu societatea în ansamblul său. 

Pe de altă parte, art. 57 alin. 3 C. Mc., potrivit căruia nulitatea contractului individual de 
muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condiţiilor impuse de lege, permite 
confirmarea actului afectat de nulitate, indiferent că aceasta este absolută sau relativă. 

2. În ceea ce priveşte calitatea de reprezentant a apelantei pârâte la încheierea contractului 
individual de muncă, aceasta nu rezultă din niciun înscris. Nu există o împuternicire din partea 
administratorului PE, aşa cum s-a pretins. 

Este adevărat că mandatul poate fi ratificat cu efect retroactiv, dar aceasta presupune ca 
persoana care face ratificarea să exprime un consimţământ valabil în acest sens, respectiv să aibă, la 
data ratificării, calitatea de reprezentant al persoanei juridice. 

Potrivit contractului de mandat depus la dosarul de apel, coroborat cu decizia consiliului de 
administraţie din 05.02.2009, PE a fost desemnată în funcţia de director până la 31.01.2013. Nu 
există nicio dovadă că PE avea o astfel de calitate şi la 25.03.2013, când a semnat declaraţia de la 
fila 27 din dosarul de fond prin care a susţinut că împuternicirea ar fi existat. 

De vreme ce PE nu avea la 25.03.2013 calitatea de reprezentant al apelantei reclamante, 
aceasta nu putea ratifica mandatul pretins acordat apelantei pârâte în 1997. 

Ca urmare, prima instanţă a reţinut corect lipsa împuternicirii apelantei pârâte de a semna şi 
ca reprezentant al angajatorului propriul contract individual de muncă, apelul pârâtei dovedindu-se 
nefondat. Aspectele indicate de aceasta în motivarea apelului referitoare la confirmarea actului vor 
fi avute în vedere distinct de către instanţa de apel, întrucât confirmarea are drept consecinţă 
înlăturarea nulităţii contractului individual de muncă, nu însă şi a inexistenţei împuternicirii. Altfel 
spus, confirmarea înlătură doar nulitatea, nu şi cauza acesteia. 

3. Deşi contractul individual de muncă al apelantei pârâte a fost lovit de nulitate relativă 
datorită lipsei calităţii de reprezentant a persoanei care l-a semnat în numele angajatorului, această 
nulitate a fost confirmată ulterior de societate în mai multe rânduri. 

Confirmarea unui act juridic lovit de nulitate rezultă din fapte ulterioare care au semnificaţia 
certă a dorinţei părţii care ar putea invoca nulitatea de a afirma valabilitatea actului, renunţând la 
invocarea nulităţii. Confirmarea poate fi expresă, rezultând dintr-un act juridic având acest obiect, 
sau tacită. 

Confirmarea tacită rezultă din fapte care nu lasă nicio îndoială asupra intenţiei de acoperire a 
nulităţii, între care art. 1167 C. civ. vechi a menţionat expres executarea voluntară a actului. 
Posibilitatea confirmării tacite a nulităţii a fost prevăzută şi de art. 1262 C. civ. nou, iar art. 1263 
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alin. 5 prevede că, în lipsa confirmării exprese, este suficient ca obligaţia să fie executată în mod 
voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmată de către partea interesată. 

În speţă, nu există nicio îndoială privind executarea de către ambele părţi a contractului 
individual de muncă a cărui nulitate a fost invocată, fiind necontestat că pârâta a fost remunerată de-
a lungul timpului pentru munca prestată în temeiul acestui contract. Acest lucru rezultă şi din 
adeverinţa ITM Constanţa nr. 7301/4.06.2014, care cuprinde salariile apelantei pârâte în perioada 
11.08.1997 – 01.03.2009 şi 01.04.2009 – 01.01.2011, precum şi menţiunea că în perioadele 
01.10.2005 – 01.07.2006, 01.04.2008 – 01.06.2008 şi 01.08.2008 – 01.03.2009 societatea nu face 
dovada executării contractului de muncă; per a contrario, în restul perioadei, această dovadă a fost 
făcută. 

4. Confirmarea tacită a contractului individual de muncă a intervenit nu numai prin 
executarea voluntară de către ambele părţi, ci şi prin acte juridice prin care calitatea de salariat a 
apelantei pârâte a fost implicit afirmată. 

În primul rând, confirmarea rezultă din modificarea contractului individual de muncă al 
apelantei pârâte prin acte adiţionale necontestate, cum ar fi actul adiţional nr. 4/29.09.2006 referitor 
la cuantumul salariului. 

În al doilea rând, confirmarea rezultă din emiterea deciziei nr. 3/27.10.2010 prin care s-a 
dispus „desfacerea” contractului individual de muncă al apelantei pârâte începând de la 1.03.2009. 

Atât modificarea, cât şi încetarea contractului individual de muncă consimţite de către 
angajator relevă intenţia certă a acestuia de a renunţa la invocarea nulităţii contractului individual de 
muncă, întrucât nu se putea modifica şi cu atât mai mult nu putea înceta decât un contract valabil 
încheiat, aceasta fiind premisa asumată de angajator la emiterea celor două acte. 

Faptul că decizia nr. 3/27.10.2010 a fost anulată prin sentinţa civilă nr. 2591/14.05.2012 a 
Tribunalului Constanţa, irevocabilă prin decizia civilă nr. 242/CM/8.04.2013 a Curţii de Apel 
Constanţa, nu lipseşte de efecte manifestarea de voinţă a angajatorului în sensul înlăturării nulităţii 
contractului individual de muncă aflat în discuţie, ci doar faptul în sine al încetării acestui contract. 
În acest sens este hotărârea judecătorească respectivă, prin care se constată că nu a existat acordul 
apelantei pârâte pentru încetarea contractului, ceea ce presupune în mod necesar că acest contract 
exista. Din punctul de vedere al cauzei de faţă, rămâne esenţial că angajatorul a dorit încetarea 
contractului, ceea ce presupune că şi-a exprimat, o dată în plus, voinţa de a nu se prevala de 
nulitatea acestuia decurgând din lipsa calităţii de reprezentant a persoanei care l-a semnat. 

5. Efectele confirmării actului lovit de nulitate sunt retroactive, de la data încheierii acestuia, 
astfel încât partea care l-a confirmat nu se mai poate prevala ulterior de nulitate. 

Prima instanţă a reţinut aşadar în mod corect că a intervenit confirmarea contractului 
individual de muncă nr. 173193/29.09.1997, ceea ce împiedică declararea nulităţii acestuia. 

6. În privinţa actului adiţional nr. 19/14.04.2009, apelanta reclamantă a recunoscut prin 
cererea de apel că a fost semnat în numele angajatorului de către PE, după ce prin cererea de 
chemare în judecată susţinuse că ar fi fost semnat tot de apelanta pârâtă. 

Potrivit contractului de mandat din 5.02.2009, PE fusese desemnată în funcţia de director.  
Sub un alt aspect, confirmarea contractului individual de muncă prin decizia nr. 

3/27.10.2010, la care s-a făcut referire pe larg la punctul III.5 al hotărârii de faţă, are aceleaşi 
consecinţe şi în privinţa actului adiţional contestat.  

Faptul că apelanta pârâtă a fost angajată la 01.07.2009 la SC IC SRL cu program de 4 ore pe 
zi nu înseamnă că la acel moment au încetat raporturile de muncă cu apelanta reclamantă, 
încheierea unui contract individual de muncă cu alt angajator neconstituind, potrivit legii (art. 55 şi 
urm. C. Mc.), o cauză de încetare a altui contract individual de muncă. 

Constatând astfel că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii, pronunţând o hotărâre 
legală şi temeinică, astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. 
proc. civ., curtea va respinge ambele apeluri formulate în cauză ca nefondate. 

Decizia civilă nr. 491/CM/03.12.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 



 

 121 

16. Contestaţie decizie de concediere. Reintegrarea contestatorilor pe 
posturile deținute anterior. Plata de despăgubiri până la reintegrarea efectivă. 
Stabilirea criteriilor de individualizare. 

 
 Prin decizia nr. 130/13.03.2013 emisă de intimată s-a dispus începând cu data de 18.03.2013 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al contestatorului, conform prevederilor art. 61 
lit.a) şi ale art.248 alin.(19 lit.e) din Legea nr.53/2003 (Codul muncii). 
 Deşi contestatorul se face vinovat de abaterea reţinută prin decizia de concediere, totuşi sancţiunea 
aplicată este mult prea severă în raport cu gravitatea faptei şi împrejurările în care a fost săvârşită. 
 Văzând împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită, precum şi celelalte criterii de 
individualizare prevăzute de art. 250 din Codul muncii, fapta imputată contestatorului nu a reprezentat o 
abatere suficient de gravă pentru a atrage cea mai drastică sancţiune disciplinară, respectiv concedierea. 
 Prin decizia nr.11/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul legii şi a 
stabilit în aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 252 alin.5) raportat la art. 250 din Codul muncii că: 
„instanţa competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancţiunii disciplinare aplicate de 
către angajator, constatând că aceasta este greşit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancţiune 
disciplinară.” 
 Reintegrarea salariatului în postul deţinut anterior concedierii este obligatorie potrivit art. 80 alin.2 
Codul muncii, în cazul în care acesta solicită acest lucru, iar angajatorul trebuie să întreprindă operaţiile 
administrative necesare pentru ca acest lucru să fie posibil. 

 
Art. 80 alin.2 Codul muncii 

Art. 5 alin.(1) lit.a) - c) din Legea nr. 467/2006 
Decizia nr.11/2013 a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie 

 
 Prin cererea adresată acestei instanţe, înregistrată sub nr. 1279/88/2013, … prin Sindicatul 
Liber al Salariaţilor din S.C. [...] SA Tulcea, au formulat contestaţie împotriva următoarelor decizii 
de concediere: 130/14.03.2013, 136/14.03.2013, 147/14.03.2013, 146/14.03.2013, 143/14.03.2013, 
132/14.03.2013, 137/14.03.2013, 142/14.03.2013, 150/14.03.2013, 148/14.03.2013, 
135/14.03.2013 şi 131/14.03.2013, emise de S.C. [...] SA Tulcea, solicitând anularea acestora ca 
netemeinice şi nelegale, reintegrarea contestatorilor pe posturile deţinute anterior şi plata către 
fiecare a unei despăgubiri egale cu valoarea salariilor indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care au beneficiat în calitate de salariaţi, până la reintegrarea efectivă. În 
subsidiar, contestatorii au solicitat redozarea sancţiunilor aplicate. 
 În motivare, contestatorii au arătat că au fost angajaţii societăţii ocupând posturile de 
conducători auto, până la momentul concedierii lor, în temeiul dispoziţiilor art. 61 lit.a) din Codul 
muncii. 
 Au menţionat contestatorii că, la data de 18.02.2013 au aflat din presa locală că intimata 
intenţionează să externalizeze posturile de şofer din societate, astfel că, debusolaţi, s-au retras de pe 
traseu, la sediul societăţii, solicitând membrilor din Biroul executiv al sindicatului să discute cu 
directorul societăţii în legătură cu acest aspect, acesta din urmă refuzând să le dea orice fel de 
informaţii. 
 Ulterior acestui demers nereuşit, contestatorii au luat legătura cu prefectul judeţului, în 
condiţiile în care primarul nu se afla în primărie, iar apoi, întorcându-se la societate, directorul, 
convins fiind de preşedintele Filialei Tulcea a C.N.S. Cartel Alfa, ca să stea de vorbă cu ei, le-a 
comunicat că nu vor fi disponibilizaţi şi, astfel, protestul lor a încetat, salariaţii reluându-şi lucrul. 
 S-a subliniat că la protest au participat circa 2/3 din numărul salariaţilor, fiind prezenţi atât 
şoferi cât şi mecanici, electricieni, gresori, sudori, iar în zilele de 20 şi 21 februarie au fost cercetaţi 
disciplinar numai 28 dintre cei care au participat la protest, aceştia fiind toţi şoferi. 
 De asemenea, contestatorii au arătat că, în timpul cercetării disciplinare, le-a fost refuzat 
dreptul de a fi asistaţi de reprezentanţii sindicatului Cartel Alfa, au refuzat semnarea procesului-
verbal întocmit de comisia de disciplină.  
 În dovedire, contestatorii au depus la dosar copii xerox după următoarele înscrisuri: deciziile 
de concediere contestate, actele adiţionale încheiate la contractele individuale de muncă, documente 
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medicale, fluturaşi de salariu, cereri de împuternicire a sindicatului pentru a-i reprezenta în faţa 
instanţei, cererile nr. 367/20.03.2013, nr. 701/15.03.2913 şi nr. 0405/20.02.2013, extrase din presa 
locală, sentinţa civilă nr. 1225/12.04.2011 pronunţată în dosarul nr. 4341/88/2010, încheierea din 
şedinţa Camerei de Consiliu din 12 iunie 2012 pronunţată în dosarul nr. 3728/327/2012, tabel 
nominal cu membrii comitetului sindical al Sindicatului Liber al S.C. [...] SA, extras din CCM la 
nivel de unitate. 
 În apărare, a formulat întâmpinare intimata, prin care a invocat excepţia de nelegalitate a 
reprezentării contestatorilor de către  Sindicatul Liber al Salariaţilor din S.C. [...] SA Tulcea, sens în 
care a făcut trimitere la prevederile art. 3 alin.1 din Legea 62/2011, dar şi la prevederi din Statutul 
Sindicatului  Liber al Salariaţilor din SC [...] SA. 
 Pe fondul cauzei, intimata a solicitat respingerea contestaţiei, sens în care au arătat, în esenţă 
că, prin demersul întreprins de contestatori la data de 18.02.2013, care s-au retras de pe traseele pe 
care erau programaţi să efectueze transportul public de călători ori nu au plecat la timp în cursele 
programate după amiaza, a fost perturbat grav serviciul de [...] în comun, afectându-se în mod 
deosebit imaginea societăţii, căreia i-au fost produse astfel şi importante prejudicii materiale. 
 Intimata a subliniat că evenimentul a fost raportat conducerii societăţii prin referatul nr. 
0366 din 18.02.2013 al Secţiei exploatare-mentenanţă, care a consemnat traseele pe care nu s-au 
efectuat cursele programate şi numărul curselor neefectuate şi, prin referatul nr. 0365/18.02.2013, 
întocmit de şeful de cabinet, din care rezultă impactul negativ pe care l-ar avea asupra publicului 
călător, retragerea autobuzelor de pe trasee. 
 A precizat intimata că, urmare acestora referate, cunoscând starea de fapt şi având în vedere 
gravitatea faptelor celor 28 de conducători auto, conducerea societăţii a dispus cercetarea 
disciplinară a acestora, în conformitate cu prevederile legislaţiei muncii şi a regulamentului intern al 
societăţii. 
 S-a mai arătat că cercetarea disciplinară s-a efectuat în două etape, în zilele de 20 şi 21 
februarie a.c. 
 Urmare cercetărilor disciplinare, comisia de disciplină a concluzionat că, faptele majorităţii 
conducătorilor auto cercetaţi, constituie abateri grave de la disciplina muncii, cu efecte deosebite 
asupra activităţii societăţii, drept pentru care conducerea acesteia a dispus concedierea disciplinară a 
celor vinovaţi în temeiul dispoziţiilor art. 61 lit.a) şi 248 lit.e) din Codul muncii şi ale 
Regulamentului intern al societăţii.  
 La data de 20 mai 2013, contestatorii au depus la dosar răspuns la întâmpinare, prin care au 
solicitat respingerea excepţiei de nelegalitate a reprezentării contestatorilor de către Sindicatul Liber 
al Salariaţilor din S.C. [...] SA Tulcea, ca nefondată şi admiterea acţiunii pe fond, aşa cum aceasta a 
fost formulată. 
 În şedinţa de judecată din data de 5 iunie 2013 instanţa, deliberând, pentru o bună gestionare 
a cauzelor, a dispus disjungerea cauzei pentru fiecare contestator în parte, respectiv cererea 
formulată de contestatorul [...] de restul contestatorilor din proces şi pentru care s-au format dosare 
noi. 
 La data de 10 septembrie 2013 contestatorul [...], reprezentat prin Sindicatul Liber al 
Salariaţilor din S.C. [...] SA Tulcea, a depus la dosar adresa nr. 9387/CP/EF/25.06.2013. 
 La data de 13 septembrie 2013, pârâta a depus la dosar copia xerox a Deciziei nr. 5/23 iulie 
2013, anexa 1 la Decizia nr. 5/23.07.2013, iar la data de 9 octombrie 2013 I.T.M. Tulcea a depus la 
dosar copii xerox ale proceselor-verbale de control încheiate cu S.C. [...] SA Tulcea şi S.C. [...] 
SRL Plopeni, jud. Prahova. 
 La data de 21 octombrie 2013, contestatorul a depus la dosar copie xerox după 
Regulamentul Intern aprobat prin Hotărârea nr. 6 din 16 iulie 2009 a Consiliului de Administraţie a 
S.C. „[...]” SA Tulcea. 

Prin sentinţa civilă nr. 3987 din data de 21.10.2013, pronunţată în dosarul civil nr. 
1279/88/2013, Tribunalul Tulcea a respins ca nefondată excepţia de nelegalitate a reprezentării 
contestatorului de către Sindicatul Liber al Salariaţilor din S.C. [...] SA Tulcea.  
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 A admis în parte contestaţia privind pe contestatorul [...], prin Sindicatul Liber al 
Salariaţilor din cadrul SC [...] SA Tulcea, în contradictoriu cu intimata S.C. [...] SA TULCEA, 
având ca obiect contestaţie decizie concediere. 
 A anulat în parte decizia nr. 130/14.03.2013 emisă de S.C. [...] SA Tulcea şi anume, numai 
sub aspectul individualizării sancţiunii disciplinare, în sensul că înlocuieşte sancţiunea desfacerii 
contractului individual de muncă al contestatorului potrivit art. 61 lit.a) şi art. 248 alin.1 lit.e) din 
Legea nr. 53/2003 cu sancţiunea “avertisment scris” prevăzută de art. 248 alin.1 lit.a) din Codul 
muncii. 

A obligat ntimata la reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior concedierii prin 
decizia contestată. 
 A obligat intimata să-i plătească contestatorului o despăgubire egală cu salariile indexate, 
majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, aferente perioadei de la 
data concedierii acestuia şi până la reintegrarea sa efectivă.   

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Cu privire la excepţia de nelegalitate a reprezentării contestatorului de către Sindicatul 

Liber al Salariaţilor din S.C. [...] SA Tulcea: 
Conform prevederilor art. 28 din Legea 62/2011: 

„ (1) Organizaţiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, statutele 
funcţionarilor publici, contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, precum 
şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici, în faţa instanţelor 
judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi ale statului prin apărătorii 
proprii sau aleşi. 
 Contestatorul are calitate de membru al Sindicatului Liber al Salariaţilor din S.C. [...] S.A. 
Tulcea, fiind chiar preşedintele acestuia, aşa după cum rezultă fără putinţă de tăgadă din încheierea 
de şedinţă a Camerei de Consiliu din 12 iunie 2012. 
 Scopul promovării contestaţiei este tocmai acela de a se încerca o restabilire a dreptului la 
muncă al contestatorului, a cărui calitate de salariat la societatea intimată a încetat, ca urmare a 
emiterii de către aceasta a unei decizii de concediere pentru care acesta solicită, prin sindicat, un 
control asupra legalităţii şi temeiniciei, în condiţiile în care el o apreciază ca fiind netemeinică şi 
nelegală. 
 Aşadar, rolul sindicatului în cauza de faţă este acela de a apăra, în sensul precizat de art. 28 
din Legea nr. 62/2011, dreptul la muncă al unui membru al său. 
 Nu se poate aprecia că acesta nu mai are calitatea de membru de sindicat, şi deci nu mai 
poate fi reprezentat de acesta în instanţă, conform legii sus-citate având în vedere că acesta a fost 
concediat şi deci nu mai are calitatea de salariat, atât timp cât tocmai obiectul cauzei este contestaţie 
la respectiva decizie de concediere, instanţa având aşadar de analizat dacă acesta a fost concediat 
legal şi temeinic, adică tocmai dacă mai are sau nu calitatea de salariat la societate. 
 Dreptul pe care îl apără în prezenta cauză sindicatul este tocmai dreptul la muncă al 
contestatorului, astfel că nu are relevanţă, sub aspectul existenţei mandatului, la data formulării 
cererii de chemare în judecată, împrejurarea că prin decizia contestată, contestatorului i-a încetat 
calitatea de salariat. 
 În acelaşi sens s-a pronunţat şi ÎCCJ în Decizia nr.1/21.01.2013: „Referitor la categoria 
interesului apărat prin posibilitatea recunoscută organizaţiilor sindicale de a formula acţiune în 
numele membrilor lor, concluzia este în sensul că legitimarea procesuală activă a fost recunoscută 
organizaţiilor sindicale, în considerarea ocrotirii intereselor membrilor lor, fie că erau interese de 
grup fie individuale. 
 Această concluzie se desprinde atât din formularea dispoziţiilor art. 28 alin.1 din Legea 
sindicatelor nr. 54/2003, care se referă expres inclusiv la apărarea drepturilor ce decurg din 
contractele individuale de muncă, precum şi din acordurile privind raporturile de serviciu ale 
funcţionarilor publici, situaţie în care interesele sunt cu precădere individuale, cât şi din dispoziţiile 
fostului art. 282 din Codul muncii (actual art. 267 din Codul muncii, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare), care acordă posibilitatea de a fi părţi în conflicte de muncă în mod expres 
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sindicatelor, pe lângă salariaţi, angajatori, patronate, alte persoane juridice sau fizice care au această 
vocaţie în temeiul legilor speciale ori ale Codului de procedură civilă. 
 Ţinând cont că în cadrul conflictelor de muncă sunt cuprinse şi conflictele decurgând din 
executarea contractelor individuale de muncă, pe lângă cele colective, aplicând principiul ubi lex 
non distinguit, nec nos distinguere debemus, organizaţiile sindicale au legitimare procesuală activă, 
inclusiv în conflictele individuale de muncă. 
 Faptul că interpretarea dată de o parte a jurisprudenţei şi doctrinei, în sensul că, potrivit art. 
28 din Legea sindicatelor nr. 54/2003, organizaţiile sindicale acţionează în calitate de reclamante, a 
reprezentat şi voinţa legiuitorului a fost confirmat de evoluţia legislativă ulterioară abrogării Legii 
sindicatelor nr. 54/2003, şi anume de prevederile art. 28 alin.3 din Legea dialogului social nr. 
62/2011, republicată, prin care se prevede expres calitatea procesuală activă a acestor organizaţii.” 
 Aşa fiind, instanţa a respins ca nefondată excepţia de nelegalitate a reprezentării 
contestatorului de către Sindicatul Liber al Salariaţilor din S.C. [...] SA Tulcea. 

Cu privire la fondul cauzei: 
 Între contestator şi societatea intimată au fost stabilite raporturi de muncă în baza unui 
contract individual de muncă. 
 Prin Decizia nr. 130 din 14.03.2013, intimata a dispus ca începând cu data de 18.03.2013 să-
i fie desfăcut contestatorului contractul de muncă disciplinar, conform prevederilor art. 61 lit.a) şi 
ale art. 248 alin. (1) lit.e) din Legea nr. 53/2003, republicată - Codul muncii.  
 Pentru a dispune astfel, intimata a reţinut ca şi abatere disciplinară în sarcina contestatorului, 
faptul că, în data de 18.02.2013, acesta deşi era programat să efectueze pe traseul 1, un număr total 
de 8,5 curse, acesta a efectuat doar 4 curse, între orele 1017-1335, faptă sesizată prin referatele nr. 
365/18.03.2013, întocmit de dna [...] - şef cabinet şi sub nr. 366/18.02.2013, întocmit de dna [...] - 
şef secţie exploatare-mentenanţă.  
 Analizând referatul nr. 365/18.02.2013, instanţa a observat că, prin acesta şeful de cabinet 
[...] aducea la cunoştinţă conducerii societăţii împrejurarea că, la data de 18.02.2013 a fost sunată în 
mod repetat de cetăţeni ai oraşului Tulcea, care reclamau că nu există nici un autobuz pe traseu, 
astfel că a solicitat relaţii serviciului exploatare, fiind astfel informată că, începând cu ora 1009 
maşinile au început să se retragă, deşi erau programate până la ora 1400 în cursă, iar până la ora 1308 

s-au retras toate maşinile.  
 Prin referatul nr. 366/18.02.2013, [...] şeful secţiei exploatare-mentenanţă, a adus la 
cunoştinţa societăţii împrejurarea că, la data de 18.02.2013, a constatat că o serie de conducători 
auto, printre care şi contestatorul, s-au retras din traseu, fără a anunţa defecţiuni tehnice, iar cei din 
programul PM s-au prezentat cu întârziere, încălcând astfel programul stabilit prin foaia de parcurs, 
fişa postului şi regulamentul de ordine interioară. 
 În urma cercetării disciplinare efectuate în cauză, comisia de disciplină a constatat că faptele 
contestatorului îndeplinesc condiţiile de existenţă a abaterilor disciplinare prevăzute la art. 28 alin.1 
lit.a) în principal şi la art. 28 lit.d) şi e), ca abateri rezultante din regulamentul intern, adică 
încălcarea obligaţiei prevăzute de art. 17 alin.1 pct.1), subminarea activităţii societăţii prin 
prejudiciul material şi de imagine creat şi refuzul nejustificat de executare a obligaţiilor, sarcinilor 
şi responsabilităţilor stabilite prin lege, contractul colectiv şi individual de muncă, regulamentul 
intern şi a ordinelor şi dispoziţiilor de serviciu primite de la conducătorii ierarhici.  
 De asemenea, comisia de disciplină a apreciat că, în accepţiunea dispoziţiilor art. 29 alin. (6) 
ROI, abaterea principală, cât şi cele de rezultat, sunt calificate ca fiind abateri grave. 
 Din depoziţia martorului [...], propus de contestator, instanţa a reţinut că, în dimineaţa zilei 
de 18.02.2013, în jurul orelor 7.30, a fost întrebat dacă are cunoştinţă de existenţa articolului 
publicat în ziarul „Delta” şi în care se anunţa că S.C. [...] SA externalizează posturile de şoferi din 
cadrul societăţii. 
 A declarat martorul că după ora 9.30 el (în calitate de secretar al Sindicatului Liber al 
Salariaţilor din cadrul S.C. [...] SA, aşa după cum rezultă din Încheierea Camerei de Consiliu din 
data de 12 iunie 2012 pronunţată în dosarul nr. 3728/327/2012), împreună cu liderul de sindicat şi 
cu alţi 7-8 conducători auto, au fost primiţi de către directorul societăţii, care, întrebat fiind dacă are 
cunoştinţă despre sus-menţionatul articol publicat în ziarul Delta, iniţial nu a vrut să recunoască 
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faptul că are cunoştinţă, iar după câteva minute le-a răspuns că nu este obligat să le dea aceste 
informaţii şi i-a poftit afară din birou. 
 Martorul a mai declarat că, în aceste condiţii, s-au adresat telefonic Primăriei şi apoi 
Cabinetului Prefectului, însă în tot acest răstimp, în curtea societăţii s-au adunat şoferii de pe traseu, 
situaţia devenind puţin „inflamată”. 
 A declarat martorul că nici după ce s-a întors delegaţia ce a mers la Prefectură, directorul nu 
a dorit să le ofere informaţii privind externalizarea posturilor de şoferi din cadrul societăţii, 
spunându-le că nu trebuie să le dea socoteală şi, abia în jurul orelor 16.00 acesta a coborât în 
mijlocul oamenilor împreună cu liderul Sindicatului Cartel Alfa, [...], dându-le asigurări că nu se va 
întâmpla nimic din cele publicate în ziar. 
 Analizând articolul publicat în ziarul Delta din data de 18.02.2013, aflat în copie la fila 60 
din dosar şi intitulat „Conducerea STP merge pe varianta externalizării: scoate la licitaţie posturile 
de şofer”, instanţa observă că, într-adevăr, prin acesta directorul societăţii confirma variantele de 
lucru la nivel de societate, nominalizate de primarul municipiului, inclusiv aceea a externalizării 
posturilor de şoferi din cadrul societăţii. 
 Cu alte cuvinte, directorul societăţii avea cunoştinţă despre faptul că postul de şofer al 
contestatorului urma să fie externalizat şi conform prevederilor art. 40 alin.2 lit.a) din Codul 
muncii, acesta avea obligaţia să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupra 
elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. 
 Mai mult decât atât, în lumina prevederilor art. 40 alin.2 lit.e) din Codul  muncii, acesta avea 
obligaţia, ca şi reprezentant al societăţii, să se consulte cu sindicatul sau după caz, cu reprezentanţii 
salariaţilor, în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial drepturile şi obligaţiile 
acestora. 
 Directiva 2002/14/CE stabileşte cadrul general relativ la informarea şi consultarea 
lucrătorilor în U.E. pe parcursul executării contractului de muncă. 
 Printre raţiunile principale ale adoptării acestei directive este şi aceea privind necesitatea 
promovării şi întăririi informării şi consultării asupra situaţiei evoluţiei probabile a locurilor de 
muncă; în cazul în care evaluarea angajatorului este orientată în sensul că locurile de muncă riscă să 
se afle în primejdie, informarea şi consultarea trebuie să vizeze eventualele măsuri avute în vedere, 
îndeosebi în direcţia formării şi dezvoltării competenţelor profesionale, în scopul de a se 
contrabalansa evoluţia negativă sau consecinţele sale şi de a întări capacitatea de inserţie şi de 
adaptabilitate a lucrătorilor. 
 Informarea şi consultarea lucrătorilor în timp util, constituie o condiţie prealabilă a reuşitei 
proceselor de restructurare şi de adaptare a întreprinderilor la noile modalităţi de organizare a 
muncii. 
 În conformitate cu prevederile art. 40 alin.2 din Codul muncii mai sus menţionate a fost 
adoptată Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor, 
lege care reglementează cadrul general de stabilire a cerinţelor minime ale dreptului la informare şi 
consultare a angajaţilor din societăţile din România cu cel puţin 20 de angajaţi. 
 Problemele cu privire la care angajatorii au obligaţia să informeze şi să îi consulte pe 
reprezentanţii angajaţilor sunt, potrivit art. 5 alin.1 lit.a)-c) şi următoarele: situaţia, structura şi 
evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă în cadrul societăţii precum şi cu privire la eventualele 
măsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când există o ameninţare la adresa locurilor 
de muncă;- deciziile care pot duce la modificări importante în organizarea muncii, în relaţiile 
contractuale sau în raporturile de muncă. 
 Aşadar, obligaţia de informare şi consultare care revine angajatorului, potrivit Codului 
muncii şi Legii nr. 467/2006, constituie o formă principală în care se manifestă buna sa credinţă în 
raporturile cu salariaţii săi. Aceasta este o garanţie a asigurării păcii sociale, a participării 
consultative a salariaţilor la deciziile majore care le pot afecta statutul profesional. 
 În speţă, societatea nu a înţeles să-şi informeze salariaţii cu privire la modificările ce urmau 
să aibă loc în modalitatea de derulare a activităţii acesteia şi, implicit în raporturile lor de muncă 
încheiate cu societatea, în sensul externalizării posturilor de şofer din cadrul societăţii, încălcând 
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astfel legislaţia în materia sus-menţionată, aceştia aflând din presa locală despre aceste modificări şi 
recurgând la gestul extrem al organizării protestului spontan neautorizat, din data de 18.02.2013.  
 Este adevărat că art. 196 alin.1 din Legea nr. 62/2011 prevede că „participarea la grevă … 
nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu ale salariaţilor şi nu atrage posibilitatea 
sancţionării în nici un fel a acestora”, însă instanţa nu va analiza sancţiunea disciplinară aplicată 
contestatorului din această perspectivă, în condiţiile în care încetarea lucrului de către salariaţi timp 
de 4-5 ore, pe parcursul unei zile, nu a fost o grevă organizată şi desfăşurată conform legii. 
 Neîndoielnic, neefectuarea unui număr de curse de către un şofer de autobuz este o abatere 
disciplinară evidentă, însă, având în vedere că această abatere a fost săvârşită tocmai ca şi efect al 
nerespectării obligaţiei societăţii de informare a salariaţilor şi de consultare cu sindicatul, cu privire 
la o problemă extrem de sensibilă în contextul actual, respectiv a externalizării posturilor ocupate de 
salariaţii protestatari printre care s-a aflat şi contestatorul, impune a se verifica dacă sancţiunea 
aplicată acestuia a fost corect individualizată. 
 Este adevărat că, potrivit prevederilor art. 250 din Codul muncii angajatorul stabileşte 
sancţiunea disciplinară aplicabilă, în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, 
având în vedere: împrejurările în care fapta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a salariatului, 
consecinţele abaterii disciplinare. 
 Văzând împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită, împrejurări analizate în debutul 
examinării contestaţiei, în contextul în care aceasta a fost săvârşită ca urmare a neîndeplinirii de 
către societate a obligaţiei de informare a salariaţilor, a refuzului constant, vehement al conducerii 
societăţii de a-i informa pe salariaţii săi despre măsura externalizării posturilor lor chiar şi după ce 
aceştia au aflat din presă despre această măsură ce îi privea în mod direct, instanţa a considerat că 
fapta imputată contestatorului nu a reprezentat o abatere suficient de gravă pentru a atrage cea mai 
drastică sancţiune disciplinară, respectiv concedierea acestuia. 
 Altfel spus, instanţa a apreciat că, individualizarea sancţiunii disciplinare este greşită, 
sancţiunea nerespectând gravitatea reală a abaterii şi neraportându-se la circumstanţele concrete în 
care ea a fost comisă. 
 Prin Decizia nr. 11 a ICCJ pronunţată într-un recurs în interesul legii, s-a statuat că, în 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 252 alin.5 raportat la art. 250 din Codul muncii, instanţa 
competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancţiunii disciplinare aplicată de către 
angajator, constatând că aceasta este greşit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancţiune. 
 Aşa fiind, în urma analizării detaliate a împrejurărilor de fapt în care abaterea a fost comisă, 
a consecinţelor ei, tribunalul a apreciat că se impune reindividualizarea sancţiunii dispuse iniţial şi 
înlocuirea acesteia cu sancţiunea „avertisment scris”, contestaţia fiind admisă în parte. 
 Pe cale de consecinţă, Decizia nr. 130/14.03.2013 emisă de SC [...] SA Tulcea va fi anulată 
în parte şi anume, numai sub aspectul individualizării sancţiunii disciplinare, în sensul că se 
înlocuieşte sancţiunea desfacerii contractului individual de muncă al contestatorului potrivit art. 61 
lit.a şi art. 248 alin.1 lit.e din Legea nr. 53/2003 cu sancţiunea „avertisment scris” prevăzută de art. 
248 alin.1 lit.a) din Codul muncii. 

Văzând şi dispoziţiile art. 80 alin.1 din Codul muncii, instanţa a apreciat concedierea ca 
fiind netemeinică, obligând intimata la reintegrarea contestatorului pe postul deţinut anterior 
concedierii prin decizia contestată şi la plata către acesta a unei despăgubiri egale cu salariile 
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, aferente perioadei 
de la data concedierii acestuia şi până la reintegrarea sa efectivă. 

Împotriva  hotărârii mai sus arătate, în termen legal a declarat apel pârâta S.C. [...] S.A. 
TULCEA, care a criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Instanţa de fond a motivat admiterea contestaţiei în cea mai mare parte pe nerespectarea de 
către conducerea societăţii a obligaţiei de informare a angajaţilor cu privire la situaţia, structura şi 
evoluţia probabilă a ocupării forţei de muncă în cadrul societăţii, fără a avea în vedere că o 
asemenea obligaţie incumbă, în principal, la negocierea contractelor colective de muncă, aşa cum 
dispun prevederile art. 130 (3) din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. Or, în cauză nu se 
impunea o asemenea informare, atâta timp cât nu ne aflăm în situaţia negocierilor colective de 
muncă, dispoziţiile art.40 alin. 2), lit.a) din Codul muncii neputând fi invocate, atâta timp cât 
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conducerea societăţii nu luase nicio decizie relativă la modificarea condiţiilor de muncă ori a 
elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă. 

Întreruperea intempestivă, voluntară şi neautorizată a programului de lucru de către 
reclamant, cu consecinţa producerii unor deosebite prejudicii este o faptă exclusivă a acestuia care 
nu putea atrage decât răspunderea disciplinară ori materială a acestuia, cu atât mai mult cu cât 
acesta îndeplinea şi o funcţie în organul de conducere sindical. Numai o simplă informaţie de presă 
referitoare la intenţiile de viitor ale conducerii societăţii nu era o motivare serioasă, temeinică şi 
justificată care să-l determine ca, împreună cu alţi colegi de muncă, să săvârşească o astfel de faptă. 

De altfel, instanţa de fond nu neagă absenţa abaterii disciplinare, însă omite să ţină cont de 
existenţa condiţiilor pentru concedierea disciplinară prevăzute de art. 61, lit. a) din Codul muncii, 
condiţii întrunite în mod indiscutabil în acesta cauză, mai ales că fapta a fost săvârşită într-o 
întreprindere de interes public local. 

În redozarea sancţiunii, instanţa de fond nu a reţinut şi nu a acordat nicio atenţie susţinerilor 
noastre privind gravitatea şi repetarea/recidiva faptei săvârşite de reclamant în mai puţin de 4 luni, 
ceea ce conform prevederilor Codului muncii constituie temei suficient pentru o concediere 
disciplinară legală, situaţie reglementată detaliat şi în regulamentul intern al societăţii noastre. 

Legat de cele de la punctul anterior, aşa cum s-a învederat şi instanţei de fond, organizaţia 
sindicală sau reprezentanţii salariaţilor nu şi-au asumat niciun moment responsabilitatea întreruperii 
colective a lucrului, deşi din adresa nr. 9.387/CP/EF/25.06.2013 a Prefecturii Tulcea - aflată la 
dosar - rezultă cu certitudine că, înainte de întreruperea lucrului, la sediul acestei instituţii a avut loc 
un dialog pe probleme socio-profesionale între reprezentanţii Prefecturii şi o delegaţie sindicală din 
care făceau parte şi protestatarii. Însă, raportat la prevederile Legii nr. 467/2006, în cauză nu s-a 
făcut nicio dovadă a unui înscris din partea organizaţiei sindicale sau reprezentanţilor salariaţilor 
adresat conducerii societăţii din care să rezulte că ar fi interesaţi de informaţii în sensul acestei legi. 

Nu în ultimul rând, dar foarte important şi cu efecte negative asupra societăţii recurente este 
faptul că prin pronunţarea sentinţei civile atacate, Tribunalul Tulcea obligă societatea pârâtă la 
reînfiinţarea unor posturi/locuri de muncă peste voinţa consiliului de administraţie și a conducerii 
executive ale societăţii, posturi desfiinţate din structura de personal a societăţii, aşa cum am 
informat instanţa prin adresa nr. 1.829/12.09.2013, la care s-a anexat decizia consiliului de 
administraţie. În aceste condiţii se apreciază că o asemenea decizie judecătorească este de natură să 
influenţeze negativ organizarea şi funcţionarea societăţii pârâte, mai ales în actualele condiţii 
economice în care activează cu dificultate. 

Faţă de cele arătate se solicită ca instanţa de recurs să constate că nu există motive de 
nelegalitate şi netemeinicie ale deciziei de concediere nr. 130 din 14.03.2013 în sensul prevederilor 
art. 80 din Codul muncii (r), motivaţia sentinţei civile nr. 3.987/21.10.2013 a Tribunalului Tulcea 
neputând fi susţinută, atâta timp cât conducerea societăţii a respectat prevederile legale în materie şi 
a îndeplinit toate procedurile corespunzătoare acestora. 
 În concluzie, pentru motivele invocate solicită anularea sentinţei civile nr. 3987 din 
21.01.2013 a Tribunalului Tulcea pronunţată în dosarul nr.1279/88/2013 şi, prin efectul devolutiv al 
apelului, rejudecând cauza pe fond respingerea contestaţiei dlui [...] împotriva deciziei de 
concediere nr. 130 din 14.03.2013, ca nefondată, netemeinică şi nemotivată. 

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 
 În mod corect prima instanţă a apreciat în funcţie de criteriile prevăzute de art. 250 din 
Codul Muncii că sancţiunea aplicată contestatorului nu a fost corect individualizată.   
 Prin decizia nr.130/13.03.2013 emisă de intimată s-a dispus începând cu data de 18.03.2013 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al contestatorului, conform prevederilor 
art. 61 lit.a) şi ale art.248 alin.(19 lit.e) din Legea nr.53/2003 (Codul muncii). 
 Intimata a reţinut ca şi abatere disciplinară în sarcina contestatorului faptul că în data de 
18.02.2013, acesta deşi era programat să efectueze pe traseul 1 un număr total de 8,5 curse, acesta a 
efectuat doar 4 curse, între orele 1017-1335. 
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 Deşi contestatorul se face vinovat de abaterea reţinută prin decizia de concediere, totuşi 
sancţiunea aplicată este mult prea severă în raport cu gravitatea faptei şi împrejurările în care a fost 
săvârşită. 
 Faptul că prin regulamentul intern, nerespectarea programului de lucru  este considerată 
abatere gravă, nu înseamnă că sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă intervine 
în mod automat şi invariabil cu ignorarea criteriilor de individualizare prevăzute de art. 250 Codul 
muncii. 
 Nerespectarea programului de lucru a avut loc în contextul apariţiei în ziua respectivă a unui 
articol în presa locală prin care publicul a fost informat în legătură cu două posibile soluţii la 
problemele economice ale societăţii pârâte, respectiv desfiinţarea unor trasee şi scoaterea la licitaţie 
a serviciilor de conducere auto. 
 Potrivit art. 5 alin.(1) lit.a) - c) din Legea nr. 467/2006, angajatorii au obligaţia să informeze 
şi să consulte reprezentanţii angajaţilor, potrivit legislaţiei în vigoare, cu privire la: a) evoluţia 
recentă şi evoluţia probabilă a activităţilor şi situaţiei economice a întreprinderii; b) situaţia, 
structura şi evoluţia  probabilă a ocupării forţei de muncă în cadrul întreprinderii, precum şi cu 
privire la eventualele măsuri de anticipare avute în vedere, în special atunci când există o 
ameninţare la adresa locurilor de muncă; c) deciziile care pot duce la modificări importante în 
organizarea muncii, în relaţiile contractuale sau în raporturile de muncă, inclusiv cele vizate de 
legislaţia română privind procedurile specifice de informare şi consultare în cazul concedierilor 
colective şi al protecţiei drepturilor angajaţilor, în cazul transferului de  întreprinderi. 
 Obligaţia de informare a salariaţilor, prin reprezentanţii lor, incumbă angajatorului nu numai 
în cadrul negocierilor colective, ci şi în legătură cu eventualele măsuri avute în vedere atunci când 
există o ameninţare la adresa locurilor de muncă. 
 Societatea nu a înţeles să-şi informeze salariaţii cu privire la modificările ce urmau să aibă 
loc în modalitatea de derulare a activităţii acesteia şi implicit în raporturile lor de muncă încheiate 
cu societatea, în sensul externalizării posturilor  de şofer din cadrul societăţii, aceştia aflând din 
presa locală despre aceste modificări. 
 Văzând împrejurările concrete în care fapta a fost săvârşită, precum şi celelalte criterii de 
individualizare prevăzute de art. 250 din Codul muncii, fapta imputată contestatorului nu a 
reprezentat o abatere suficient de gravă pentru a atrage cea mai drastică sancţiune disciplinară, 
respectiv concedierea. 
 Prin decizia nr.11/2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursurile în interesul 
legii şi a stabilit în aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 252 al.5) raportat la art. 250 din Codul 
muncii că: „instanţa competentă să soluţioneze contestaţia salariatului împotriva sancţiunii 
disciplinare aplicate de către angajator, constatând că aceasta este greşit individualizată, o poate 
înlocui cu o altă sancţiune disciplinară.” 
 În motivarea acestei decizii I.C.C.J. a reţinut în esenţă că instanţele de judecată, procedând 
în acest mod, nu se transformă în organe disciplinare, pentru că ele nu fac din oficiu cercetări 
administrative pentru stabilirea actelor şi faptelor juridice prin care s-a încălcat disciplina muncii, ci 
doar cenzurează măsura sancţionatoare aplicată deja de angajator, asigurând un cadru de protecţie a 
salariaţilor în raporturile sale cu angajatorul, cu respectarea căruia orice măsură luată, trebuie să fie 
adecvată, necesară şi corespunzătoare scopului urmărit. 
 Nu poate fi reţinută susţinerea recurentei că reclamantul a mai fost sancţionat disciplinar 
anterior, întrucât deciziile nr.142/28.10.2010 şi nr.147/01.11.2010 au fost anulate prin sentinţa 
civilă nr. 1225 din 12.04.2011 pronunţată de Tribunalul Tulcea, rămasă irevocabilă prin decizia 
civilă nr. 504/CM din 18.10.2011 a Curţii de Apel Constanţa. 
 De asemenea, nu poate fi reţinută susţinerea pârâtei că reclamantul nu poate fi reintegrat 
întrucât postul ocupat de acesta a fost între timp desfiinţat. 
 Potrivit art. 80 al.2) Codul muncii, la solicitarea salariatului, instanţa care a dispus anularea 
concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere. 
 Măsura reintegrării este o măsură reparatorie, o consecinţă a anulării unei decizii de 
concediere nelegale şi netemeinice. 
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 Dacă s-ar accepta ideea că reintegrarea salariatului nu ar mai fi posibilă ca urmare a 
desfiinţării postului pe care acesta îl ocupase ar însemna că dispoziţiile art. 80 al.2 din Codul muncii 
să fie lipsite de finalitate, iar protecţia oferită salariatului să fie pur formală. 
 Reintegrarea salariatului în postul deţinut anterior concedierii este obligatorie potrivit art. 80 
al.2 Codul muncii, în cazul în care acesta solicită acest lucru, iar angajatorul trebuie să întreprindă 
operaţiile administrative necesare pentru ca acest lucru să fie posibil. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 al.1 Cod proc.civilă, Curtea a respins 
apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 144/CM/09.04.2014 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
 

17. Contestaţie în anulare formulată pentru motivul încălcării normelor 
referitoare la alcătuirea instanţei. Condiţii de admisibilitate. 

 
În situaţia în care se invocă încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei determinată de 

existenţa unui caz de incompatibilitate, contestaţiei în anulare este inadmisibilă dacă partea interesată nu a 
invocat acest aspect în apel, condiţia de admisibilitate neputând fi înlăturată de susţinerea că nu a fost 
cunoscută compunerea completului de judecată anterior pronunţării hotărârii. 

 
Art.22 alin.3 din Hotărârea CSM nr.387/2005  

Art.41, art. 42 Cod procedură civilă 
Art.503 alin.2 pct.1 Cod procedură civilă 

 
 La data de 30.12.2013 reclamantul [...] a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei 
civile nr. 20/CM din 4 noiembrie 2013 pronunţată în dosarul nr. 2781/118/2013 de Secţia I Civilă a 
Curţii de Apel Constanța, pentru motivul prevăzut de dispoziţiile art. 503 alin. 2 pct. 1 din Noul 
Cod de procedură civilă, susţinând că hotărârea atacată a fost pronunţată cu încălcarea dispoziţiilor 
privind alcătuirea instanţei. Cererea a fost înregistrată sub nr.1092/36/2012. 

În privinţa primei condiţii de admisibilitate, contestatorul a solicitat să se constate că 
preşedintele completului care a soluţionat apelul, judecătorul [...], se afla într-o vădită stare de 
incompatibilitate, fiind acţionar la apelantul [...] S.A.  

A arătat că acest lucru reiese din declaraţia de interese care a fost postată pe site-ul 
Consiliului Superior al Magistraturii.  

Consideră că preşedintele completului ar fi trebuit să se abţină de la soluţionarea acestui 
litigiu deoarece calitatea de acţionar la una din părţile în litigiu este un motiv de incompatibilitate 
absolută în accepţiunea art. 42 pct. 2  din Noul Cod de procedură civilă, interesul economic evident 
al magistratului decurgând din calitatea sa de acţionar al uneia din părţi nu mai trebuie demonstrat. 

Arată că, practic, apelul a fost soluţionat de unul din membrii patronatului [...] Constanța, cu 
încălcarea oricăror norme elementare de probitate profesională şi total în afara garanţiilor legale 
privind echitabila judecată. 

Mai susţine că doar calitatea de acţionar al preşedintelui de complet poate explica motivarea 
eliptică şi scandaloasă a deciziei pe care a pronunţat-o în sensul că se „motivează” fără explicaţii 
suplimentare că decizia de concediere a fost pronunţată cu respectarea dispoziţiilor legale, că în 
mod greşit prima instanţă a reţinut concedierea colectivă şi că nu sunt aplicabile prevederile 
contractului colectiv de muncă la nivel de ramură întrucât acesta nu se aplică în situaţia 
concedierilor colective; nici unul din argumentele pe care le-a invocat (în 11 pagini de concluzii 
scrise) pentru respingerea apelului nu a fost analizat şi nici motivele apelantei. În caz de admitere a 
acţiunii, consecinţe negative importante s-ar fi putut răsfrânge asupra societăţii în care era acţionar 
preşedintele de complet. De pildă,  numeroşii angajaţi disponibilizaţi în amplele procese de 
restructurare din ultimii ani ar fi putut să solicite salarii compensatorii în virtutea contractului 
colectiv de muncă la nivel de ramură căruia angajatorul i-a negat valabilitatea. De asemenea, 
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concedierea colectivă mascată ar fi atras din partea instituţiilor abilitate importante sancţiuni 
contravenţionale dar ar fi devoalat şi „compromisurile” sindicatului cu patronatul.  

Cu privire la cea de-a doua condiţie de admisibilitate, ca instanţa să fi omis să se pronunţe 
asupra incidentului privind alcătuirea instanţei arată că aceasta nu se impune a fi îndeplinită raportat 
la datele speţei deoarece se afla în imposibilitate obiectivă de a recuza judecătorul incompatibil. 

Astfel, solicită a se avea în vedere că apelul s-a soluţionat la un singur termen, cel din 15 
octombrie 2013 când părţile au pus concluzii iar instanţa a rămas în pronunţare. La termen, 
reclamantul a fost reprezentat prin apărător ales, care nu avea posibilitatea să cunoască la acel 
moment că în componenţa completului este şi un acţionar al apelantului şi să formuleze în 
consecinţă o cerere de recuzare. Cu atât mai mult cu cât apărătorul reclamantului funcţionează în 
cadrul Baroului Bucureşti necunoscând identitatea magistraţilor Curţii de Apel Constanţa şi nici 
natura conflictelor acestora de interese. În plus, nici citaţia şi niciun alt act procedural sau de altă 
natură nu sunt în măsură să aducă la cunoştinţa părţilor înainte de judecarea cauzei informaţii 
despre identitatea magistraţilor ce vor soluţiona litigiul pentru a fi în măsură să se verifice dacă 
aceştia se află într-un conflict de interese. Acesta este motivul pentru care la data la care s-a 
soluţionat apelul nu aveau posibilitatea să cunoască dacă vreunul din membri completului e acţionar 
la partea adversă şi să solicite recuzarea lui. 

Intimata a formulat întâmpinare, solicitând respingerea contestaţiei; s-a invocat 
inadmisibilitatea contestaţiei întrucât incompatibilitatea judecătorilor este reglementată de norme 
de organizare judecătorească astfel încât nu se încadrează în prevederile art.503 al.2 pct.2 
Cod.pr.civ.; a mai arătat că judecătorul respectiv a devenit acţionar în urma procesului de 
privatizare în masă; s-a mai susţinut că nu a fost formulată o cerere de recuzare.  

Contestatoarea a depus o copie a declaraţiei de interese a magistratului la care a făcut 
referire. 

Nu au fost administrate alte probe. 
 Analizând contestaţia în anulare în acord cu prevederile art.503 – 504 Cod procedură 
civilă, Curtea constată că aceasta nu este admisibilă pentru următoarele motive: 
 Potrivit art.503 alin.3 Cod procedură civilă raportat la prevederile art.503 alin.2  pct.1 Cod 
procedură civilă, hotărârea instanţei de apel poate fi atacată cu contestaţie în anulare dacă a fost 
pronunţată cu încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia 
corespunzătoare, instanţa de apel a omis să se pronunţe asupra acesteia. 
 Aşadar, o primă condiţie de admisibilitate este ca partea să fi invocat excepţia 
corespunzătoare cu privire la greşita alcătuire a instanţei. 
 Contestatoarea invocă un caz de incompatibilitate dintre cele prevăzute la art.42 Cod 
procedură civilă, dar recunoaşte în chiar în cererea formulată că nu a invocat acest caz de 
incompatibilitate în faţa instanţei de apel, motivând prin aceea că nu a cunoscut compunerea 
completului de judecată învestit cu soluţionarea cauzei astfel încât să poată verifica existenţa 
cazului de incompatibilitate. 
 Curtea reţine însă că acest argument nu poate fi reţinut. 
 Astfel, contestaţia în anulare formulată se bazează pe datele rezultate din declaraţia de 
interese publică a unuia dintre membrii completului care a soluţionat cauza, declaraţie în legătură cu 
care se arată că este disponibilă public pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii. 
 În cauză se constată că dosarul a fost înregistrat la Curtea de Apel  Constanţa la data de 
31.07.2013 în urma repartiţiei aleatorii fiind stabilit completul de judecată. 
 Procedura de verificare şi regularizare a început la data de 01.08.2013, iar la 12.08.2013 
intimatului i s-a comunicat, conform dovezilor de comunicare, cererea de apel, precum şi adresa 
prin care i se solicita depunerea întâmpinării, comunicarea fiind efectuată atât la domiciliul din 
Constanţa, cât şi la domiciliul ales din Bucureşti; atât în cuprinsul proceselor – verbale de 
comunicare, cât şi al adreselor, se indică şi completul de judecată căruia i-a fost repartizată cauza. 
 Primul termen de judecată a fost fixat abia la 06.09.2014. 
 Trebuie avut în vedere că potrivit art.22 alin.3 din Regulamentul de ordine interioară al 
instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii 
nr.387/2005 cu modificările ulterioare, hotărârile Colegiului de conducere al instanţei privind 
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stabilirea compunerii completurilor de judecată se publică pe pagina de internet a instanţei, astfel 
cum este şi cazul de faţă. 
 Ca urmare, chiar de la data de 31.07.2013, dar cel mai târziu la data de 12.08.2014, 
apelantul putea cunoaşte completul căruia i-a fost repartizată cauza şi compunerea acestuia. 
 În aceste condiţii, putea efectua verificarea declaraţiilor de interese ale judecătorilor care 
compuneau completul învestit cu soluţionarea cauzei, la data soluţionării cauzei compunerea 
completului nefiind modificată.  
 În consecinţă, întrucât contestatorul nu a formulat o cerere de recuzare împotriva membrilor 
completului de judecată pentru motive prevăzute la art.42 Cod procedură civilă şi nici nu a invocat 
vreun caz de incompatibilitate absolută prevăzut de art.41 Cod procedură civilă pentru a deveni 
aplicabil art.45 Cod procedură civilă, nu poate invoca pentru prima dată în contestaţia în anulare o 
pretinsă greşită alcătuire a instanţei de apel. 
 Aşadar, nu este îndeplinită prima condiţie de admisibilitate prevăzută de art.503 alin.2 pct.1 
Cod procedură civilă, ceea ce face inutil examenul motivelor contestaţiei în anulare. 

 Trebuie avut în vedere că această cale de atac, contestaţia în anulare, este o cale de atac 
extraordinară care poate fi exercitată numai în condiţii limitate de admisibilitate, expres prevăzute 
de lege, textele care o prevăd fiind de strictă interpretare fiind astfel respectat principiului securităţii 
raporturilor juridice desprins de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa din 
prevederile Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, ca fiind 
unul din elementele fundamentale ale preeminenţei dreptului.   
 Faţă de aceste considerente, contestaţia în anulare va fi respinsă ca inadmisibilă. 

Decizia civilă nr. 188/CM/13.05.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 

18. Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară. 
 

Răspunderea disciplinară este o formă de răspundere personală (pentru fapta proprie) şi subiectivă 
(bazată pe vinovăţia salariatului în cauză). Aşadar, intimatul nu poate fi ţinut răspunzător fără a se înţelege 
ce anume a săvârşit în mod concret şi în ce a constat vinovăţia sa pentru săvârşirea respectivei fapte, dacă 
aceasta s-ar obiectiva. 

Descrierea faptei care constituie abatere disciplinară nu se poate rezuma la menţionarea 
neîndeplinirii atribuţiilor sau a obligaţiilor prevăzute de prevederile încălcate (chiar dacă aceste prevederi 
sunt indicate), ci ea trebuie să aibă caracter concret. De asemenea, descrierea faptei nu se poate rezuma la 
relatarea etapelor cercetării disciplinare ori a unor întâmplări din care a rezultat ori care au relevat 
producerea unui prejudiciu, fără a se face referire expresă la acţiunile şi/sau inacţiunile salariatului în 
cauză. 

 
Art. 250 alin. 2 lit. a), art. 252 alin. 2 lit. a) şi b) din Codul Muncii 

Art. 36, art. 56 alin. 2 Cod procedură civilă 
 

I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 1551/24.06.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins 

excepţia lipsei calităţii procesual pasive a SNTFM CFR M SA Sucursala MD ca nefondată şi a 
admis cererea formulată la 22.01.2014 de reclamantul VG în contradictoriu cu pârâţii SNTFM CFR 
M SA şi SNTFM CFR M SA – Sucursala MD, astfel cum a fost preciaztă, dispunând anularea 
deciziei nr. CZ2.3/1153/18.12.2013 emisă de pârâta SNTFM CFR M SA. - Sucursala MD şi 
obligarea pârâtelor să plătească reclamantului sumele reţinute din salariu ca urmare a aplicării 
sancţiunii, actualizate la zi cu indicele de inflaţie, de la data reţinerii la zi, precum şi suma de 1.500 
de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Reclamantul este încadrat în funcţia de şef revizie vagoane adjunct I în cadrul societăţii 

pârâte Sucursala CFR M MD. 
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În perioada 22.07.2013-25.08.2013 a avut loc inventarierea vagoanelor de M aparţinând 
SNCFR M SA 2013, în urma căreia s-a constatat lipsa a trei vagoane pe liniile Triajului Valu lui 
Traian, aşa cum rezultă din decizia de sancţionare contestată. 

Aceste trei vagoane au fost vândute de către pârâta SNTFM CFR M SA către SC TT SRL 
Constanţa în baza contractului de vânzare cumpărare nr. E.2.1./472/16.05.2013 care a avut ca obiect 
vânzarea cumpărarea de „fier vechi rezultat în urma şarjării a 503 vagoane pe roţi proprii ce 
îndeplinesc condiţiile de casare”. 

Potrivit deciziei de sancţionare conform contractului de vânzare cumpărare, punctul 5, 
Condiţiile şi termene de livrare …Predarea primirea preliminară a vagoanelor se face…pe 
amplasamente specificate în documente la licitaţie ocazie cu care se întocmeşte proces verbal 
predare primire – primire preliminară. Cumpărătorul preia riscul şi până la momentul predării 
efective şi întocmirii procesului verbal predare primire final,  deci pe baza acestui punct 
Cumpărătorul şi-a asumat paza acestor vagoane zi şi noapte până de fierul vechi provenit din 
şarjarea vagoanelor de marfă se consideră predat de vânzător şi recepţionat de cumpărător după 
semnarea proceselor verbale de predare primire finale şi a notelor de cântar de către reprezentantul 
ambelor părţi. 

În contextul efectuării operaţiunii de inventariere finalizate cu constatarea lipsei a trei 
vagoane, pârâta a emis decizia de sancţiune nr. CZ.2.3/1153/ 18.12.2013 prin care s-a dispus 
retrogradarea din funcţie pentru o durată de 60 zile începând cu 1.01.2014 fiind trecut în funcţia de 
şef post revizie vagoane clasa de salarizare 35 la Post Revizie Vagoane Constanţa Port. 

Conform art. 247 c.muncii abaterea disciplinară este definită ca fiind „o faptã în legãturã cu 
munca şi care constã într-o acţiune sau inacţiune sãvârşitã cu vinovãţie de cãtre salariat, prin care 
acesta a încãlcat normele legale, regulamentul intern, o faptã în legãturã cu munca şi care constã 
într-o acţiune sau inacţiune sãvârşitã cu vinovãţie de cãtre salariat, prin care acesta a încãlcat 
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncã sau contractul colectiv de 
muncã aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducãtorilor ierarhici.” 

Pentru antrenarea răspunderii disciplinare este necesar ca fapta săvârşită de salariat să 
reprezinte abatere disciplinară, iar pentru aceasta trebuie ca fapta să fie comisă cu vinovăţie de către 
salariat, în legătură cu munca sa, iar prin aceasta să fi încălcat normele legale, regulamentul intern, 
contractul individual de muncã sau contractul colectiv de muncã aplicabil, ordinele şi dispoziţiile 
legale ale conducãtorilor ierarhici. 

Sub aspectul normelor legale încălcate, pârâta a indicat că pârâtul a încălcat prevederile 
atribuţiilor de serviciu stabilite prin Fişa Postului nr. VP/1369/16.11.2011 cap.5-Atribuţii, 5.1.alin.1 
precum şi cele stabilite în alin.6, prevederile Contractului de vânzare cumpărare cap.5-Condiţii şi 
termenii de livrare , prevederile actelor nr.E.2.1/487/2013 şi E.2.1/569/201 nerespectând în acest fel 
Regulamentul Intern al SNTFM CFR M SA . 

Abaterea disciplinară a fost descrisă ca fiind neîndeplinirea sarcinilor de serviciu privind 
acţiunea de casare şi şarjare a vagoanelor de marfă din Triajul Valu lui Traian –Grupa B. 

În ceea ce priveşte atribuţiile pretins încălcate din fişa postului astfel cum acestea sunt 
menţionate în acest înscris, respectiv ”coordonează activitatea Compartimentelor Exploatare 
Vagoane şi evidenţă Parc Vagoane, TG, Reparaţii, Tratare, Lipsuri şi Prisosuri, participă în 
comisiile de inventariere şi reevaluare a mijloacelor fixe”, instanţa a constatat că din decizia 
contestată nu rezultă în concret prin ce acţiuni sau inacţiuni a încălcat aceste atribuţii reclamantul. 

Mai mult din decizia de sancţionare rezultă că pârâtele recunosc că din momentul predării 
preliminare cumpărătorul SC TT SRL şi-a asumat paza acestor vagoane, zi şi noapte, până în 
momentul predării finale, astfel încât lipsa celor trei vagoane ar putea angaja răspunderea 
salariaţilor acestei societăţi şi nicidecum a societăţilor pârâte, vânzătoare în acel contract. 

Instanţa nu a fost de acord cu susţinerea pârâtei referitoare la încălcarea dispoziţiilor 
contratului de vânzare cumpărare ca şi temei de antrenare a răspunderii disciplinare a reclamantului, 
atât timp cât acest contract poate da naştere şi crea obligaţii între părţile acestui contract, persoane 
juridice, şi nicidecum în sarcina unei persoane fizice. 

Totodată, instanţa a constatat că pârâtele nu au arătat în decizia de sancţionare fapta concretă 
ce i se impută salariatului reclamant, elementul material al faptei reţinute ca abatere disciplinară 
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care să presupună implicarea directă în săvârşirea ei, formulările utilizate fiind generice, respectiv 
neîndeplinirea sarcinilor de serviciu privind acţiunea de casare şi şarjare a vagoanelor de marfă din 
Triajul Valu lui Traian – Grupa B. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta SNTFM CFR M SA, solicitând 
schimbarea acesteia în sensul admiterii excepţiilor şi respingerii cererii, precum şi al repunerii în 
situaţia anterioară executării, dispunând întoarcerea executării. 

În motivarea cererii de apel, apelanta pârâtă a arătat că intimatul nu şi-a îndeplinit atribuţiile 
de serviciu, respectiv dispoziţia directorului general al apelantei, în baza cărora conducerea 
Sucursalei MD a emis un ordin de serviciu şi norme de aplicare care reglementează modul de lucru 
la nivel de subunităţi. 
 Prin întâmpinare, intimatul reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefondat, precum şi 
obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecată. De asemenea, intimatul a invocat excepţia 
inadmisibilităţii cererii apelantei de repunere a părţilor în situaţia anterioară executării şi de 
întoarcere a executării. 

2. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 
noi. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Referitor la excepţiile a căror admitere o solicită apelanta, acestea sunt cele invocate prin 

întâmpinarea şi prin precizările ulterioare depuse în primă instanţă: a lipsei capacităţii procesuale şi 
a lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei SNTFM CFR M SA – Sucursala MD şi a 
inadmisibilităţii acţiunii pentru neparcurgerea procedurii informării asupra avantajelor medierii, 
excepţii care au fost respinse prin încheierea interlocutorie din 30.04.2014. În plus, soluţia de 
respingere a excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a fost reluată şi prin sentinţa supusă apelului. 

Excepţia inadmisibilităţii a fost respinsă în mod corect de prima instanţă, din certificatul de 
informare depus la filele 65-66 din dosarul de fond rezultând că intimatul  fost informat asupra 
avantajelor medierii, potrivit legii în vigoare la vremea respectivă. 

Excepţia lipsei capacităţii procesuale a pârâtei SNTFM CFR M SA – Sucursala MD a fost 
de asemenea respinsă corect, art. 56 alin. 2 C. proc. civ. prevăzând că pot sta în judecată şi entităţile 
fără personalitate juridică, dacă sunt constituite potrivit legii, or sucursala pârâtă întruneşte aceste 
condiţii. 

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a aceleiaşi sucursale, curtea de 
apel are în vedere că decizia de sancţionare contestată aparţine Sucursalei MD, astfel că există 
identitate între această pârâtă şi emitentul actului juridic dedus judecăţii, parte în raportul juridic 
litigios, în sensul art. 36 C. proc. civ., astfel că excepţia a fost în mod corect respinsă pe prima 
instanţă. 

2. Prin decizia de sancţiune contestată, intimatul a fost sancţionat cu retrogradarea din 
funcţie pentru o durată de 60 de zile începând cu data de 01.01.2014. Descrierea abaterii 
disciplinare reţinute în sarcina sa, cuprinsă în decizie la rubrica „Motivele pentru care au fost 
înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare”, este în sensul 
neîndeplinirii sarcinilor de serviciu privind acţiunea de casare şi şarjare a vagoanelor de marfă din 
Triajul Valu lui Traian – grupa B. 

În cuprinsul deciziei s-a consemnat că, ţinând cont şi de modalitatea practică în care s-a 
făcut şarjarea vagoanelor de marfă (vagoane diferite, pe linii diferite, şarjate în aceeaşi zi, incluse pe 
acelaşi proces-verbal de şarjare: ex: în data de 18.06.2013 au fost şarjate vagoane de la liniile 25 şi 
31, toate fiind incluse în procesul-verbal de şarjare nr. 7), s-au creat condiţii propice pentru şarjarea 
eronată a unor vagoane de marfă, neaprobate la casare. 

Constatarea primei instanţe că în decizia contestată nu a fost menţionată concret fapta care i 
se impută intimatului este corectă. 
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În acest sens, se constată că din cuprinsul deciziei nu se înţelege ce anume a făcut sau nu a 
făcut intimatul, în calitatea sa de şef revizie vagoane adjunct I, anume în ce sens, prin ce acţiune sau 
inacţiune, nu şi-a îndeplinit atribuţiile. 

Potrivit art. 252 alin. 2 lit. a) şi b) C. Mc., sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se 
cuprind descrierea faptei care constituie abatere disciplinară şi precizarea prevederilor din statutul 
de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă. 

Din caracterul distinct al reglementării descrierii faptei şi a prevederilor încălcate rezultă că 
descrierea faptei care constituie abatere disciplinară nu se poate rezuma la menţionarea 
neîndeplinirii atribuţiilor sau a obligaţiilor prevăzute de prevederile încălcate (chiar dacă aceste 
prevederi sunt indicate), ci ea trebuie să aibă caracter concret. De asemenea, descrierea faptei nu se 
poate rezuma la relatarea etapelor cercetării disciplinare ori a unor întâmplări din care a rezultat ori 
care au relevat producerea unui prejudiciu, fără a se face referire expresă la acţiunile şi/sau 
inacţiunile salariatului în cauză. 

Decizia contestată în speţă nu cuprinde nicio menţiune cu privire la ce a făcut intimatul ori 
ce nu a făcut din ce trebuia să facă. 

Mai mult decât atât, imputarea faţă de acesta a condiţiilor propice şarjării eronate a unor 
vagoane cuprinde un raţionament de neînţeles, în sensul că modalitatea practică în care s-a făcut 
şarjarea vagoanelor de marfă (vagoane diferite, pe linii diferite, şarjate în aceeaşi zi, incluse pe 
acelaşi proces-verbal de şarjare: ex: în data de 18.06.2013 au fost şarjate vagoane de la liniile 25 şi 
31, toate fiind incluse în procesul-verbal de şarjare nr. 7) ar fi creat aceste condiţii propice. 

Astfel, nu se înţelege de ce ar fi fost vinovat intimatul pentru că au fost şarjate vagoane 
diferite (ca şi cum ar fi trebuit şarjat unul singur) aflate pe linii diferite. Câtă vreme vagoanele se 
aflau de la început pe linii diferite, nu rezultă cum s-ar fi evitat şarjarea eronată a unor vagoane dacă 
vagoanele aprobate la casare erau iniţial manevrate pe o singură linie şi nici dacă fizic acest lucru 
era posibil. În egală măsură, nu se înţelege cum ar fi fost evitată şarjarea eronată a unor vagoane 
dacă într-o zi anume s-ar fi lucrat cu vagoane de la o singură linie sau dacă s-ar fi întocmit procese-
verbale separate în funcţie de liniile pe care se aflau vagoanele. 

Răspunderea disciplinară este o formă de răspundere personală (pentru fapta proprie) şi 
subiectivă (bazată pe vinovăţia salariatului în cauză). Aşadar, intimatul nu poate fi ţinut răspunzător 
fără a se înţelege ce anume a săvârşit în mod concret şi în ce a constat vinovăţia sa pentru săvârşirea 
respectivei fapte, dacă aceasta s-ar obiectiva – ceea ce în decizia contestată nu s-a întâmplat. 

Prin urmare, în mod corect prima instanţă a reţinut caracterul nelegal al deciziei de 
sancţionare contestate şi a dispus anularea acesteia şi restituirea sumelor reţinute în baza ei, fiind 
incident cazul de nulitate absolută prevăzut de art. 250 alin. 2 lit. a) C. Mc.  

Constatând astfel că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii, pronunţând o hotărâre 
legală şi temeinică, astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. 
proc. civ., curtea va respinge apelul formulat în cauză ca nefondat. 

În această situaţie, nu se mai impune soluţionarea excepţiei inadmisibilităţii cererii apelantei 
de repunere în situaţia anterioară executării, prin întoarcerea executării, cerere care a avut caracter 
accesoriu faţă de cererea de apel şi ar urmat să fie soluţionată, pe excepţie sau pe fond, numai în 
cazul în care apelul ar fi fost admis. 
 În baza art. 453 alin. 1 C. proc. civ., curtea va obliga apelanta să plătească intimatului suma 
de 750 lei, reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu de avocat). 

Decizia civilă nr. 280/CM/20.08.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 
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19. Imposibilitatea reintegrării în postul deţinut anterior concedierii, când 
între timp a intervenit un caz de încetare de drept a contractului individual de 
muncă. 

 
În cazurile de încetare de drept prevăzute de art. 56 alin. 1 Codul Muncii intervenite anterior 

pronunţării hotărârii judecătoreşti de anulare a deciziei de concediere, instanţa de judecată nu mai poate 
dispune reintegrarea salariatului în postul deţinut anterior concedierii. 

Această soluţie este firească, întrucât în toate aceste cazuri, chiar dacă salariatul nu ar fi fost 
concediat, relaţia contractuală dintre părţi ar fi încetat de drept, fără ca vreuna dintre părţi sau ambele 
părţi împreună să poată împiedica acest lucru. 

 
Art. 56 alin. 1 Codul Muncii 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 3319/28.08.2013, Tribunalul Tulcea, secţia civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, a admis în parte cererea formulată la 14.05.2013 de reclamantul TG în 
contradictoriu cu pârâta SC TP SA şi a dispus anularea în parte a deciziei nr. X/25.04.2013, anume 
sub aspectul individualizării sancţiunii disciplinare în sensul că a înlocuit sancţiunea desfacerii 
disciplinare a contractului individual de muncă cu sancţiunea avertismentului scris, a obligat pârâta 
să plătească reclamantului o despăgubire egală cu salariile indexate, majorte şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, aferente perioadei 29.04.2013 – 21.05.2013, şi a respins 
cererea de reintegrare a reclamantului în funcţia deţinută anterior ca nefondată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut că, în urma analizării detaliate a împrejurărilor de 
fapt în care abaterea a fost comisă, a consecinţelor ei şi a circumstanţelor personale ale 
contestatorului, se impune reindividualizarea sancţiunii dispuse iniţial şi înlocuirea acesteia cu 
sancţiunea „avertisment scris” prevăzută de art. 248 alin. 1 lit. a) din Codul Muncii.  

Pe cale de consecinţă, decizia nr. 167/2013 a fost anulată în parte numai sub aspectul 
individualizării sancţiunii disciplinare în sensul că a fost înlocuită sancţiunea desfacerii contractului 
de muncă al contestatorului cu sancţiunea „avertisment scris”. 
 Văzând şi dispoziţiile art. 80 alin. 1 din Codul Muncii, întrucât concedierea a fost apreciată 
ca netemeinică, tribunalul a obligat intimata să-i plătească reclamantului o despăgubire egală cu 
salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, aferente 
perioadei 29.04.2013 – 21 mai 2013 (data la care a fost înregistrată la intimată comunicarea deciziei 
de înscriere la pensie a lui TG). 
 Admiterea în parte a contestaţiei a fost determinată de considerarea ca nefondată a cererii de 
reintegrare a contestatorului în funcţia deţinută anterior, în condiţiile în care, în prezent, acesta este 
pensionar. 
 
 II. Apelul: 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul TG, solicitând schimbarea acesteia în 
sensul obligării pârâtei la reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută anterior concedierii şi 
obligarea pârâtei să plătească acestuia despăgubirile egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la 29.04.2013 până la reintegrarea în 
funcţie. 
 În motivarea cererii de apel, apelantul reclamant a arătat că tribunalul ar fi trebuit să admită 
şi cele două capete de cerere mai sus menţionate, ca urmare a admiterii contestaţiei împotriva 
deciziei de concediere, întrucât acesta doreşte să muncească în continuare şi nu doreşte să iasă la 
pensie. Se pune întrebarea cum a încetat contractul individual de muncă. Dacă reclamantul ar dori 
să stea la pensie, ar merge la societatea intimată cu o cerere în acest sens, dar are şi opţiunea de a 
continua munca. 

Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea apelului ca nefondat. 
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III. Analiza apelului: 
Potrivit art. 80 Codul Muncii, în cazul în care concedierea a fost efectuată în mod 

netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei 
despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi 
beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului, instanta care a dispus anularea concedierii va repune 
părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere. În cazul în care salariatul nu solicită 
repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va 
înceta de drept la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 

Din analiza acestor prevederi legale rezultă că reintegrarea salariatului concediat nelegal 
şi/sau netemeinic nu este o consecinţă esenţială a anulării deciziei de concediere, întrucât aceasta se 
dispune numai la cererea salariatului în cauză. In caz contrar, legea instituie un caz de încetare de 
drept a contractului individual de muncă, la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti. 

Acest caz de încetare de drept a contractului individual de muncă, care are la bază alegerea 
salariatului de a nu solicita reintegrarea în postul deţinut anterior, se adaugă celorlalte cazuri de 
încetare de drept prevăzute de art. 56 alin. 1 Codul Muncii, cu consecinţa că în niciunul dintre 
aceste cazuri, intervenite anterior pronunţării hotărârii judecătoreşti de anulare a deciziei de 
concediere, instanţa de judecată nu mai poate dispune reintegrarea salariatului în postul deţinut 
anterior concedierii. 

Această soluţie este firească, întrucât în toate aceste cazuri, chiar dacă salariatul nu ar fi fost 
concediat, relaţia contractuală dintre părţi ar fi încetat de drept, fără ca vreuna dintre părţi sau 
ambele părţi împreună să poată împiedica acest lucru. Or, în condiţiile în care contractul individual 
de muncă ar fi încetat de drept şi în lipsa concedierii nelegale şi/sau neteminice, acesta nu poate să 
se afle în fiinţă nici după ce o asemenea concediere a fost anulată, în ambele cazuri concedierea 
neaflânu-se în fiinţă la momentul actual (fie că nu a existat niciodată, fie că a fost anulată). 

Potrivit art. 56 alin. 1 lit. c) Codul Muncii, contractul de muncă existent încetează de drept la 
data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 
pensionare; la data comuniării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate 
parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de 
pensionare. 

Din cuprinsul deciziei nr. Y/14.05.2013 a Casei Judeţene de Pensii Tulcea rezultă că 
apelantul, care nu a împlinit vârsta standard de pensionare de 65 de ani, a beneficiat în vederea 
deschiderii drepturilor la pensia pentru limită de vârstă de reducerea cu 4 ani a vârstei standard de 
pensionare, ca urmare a muncii prestate în grupele I şi a II-a de muncă. 

In speţă este incidentă teza finală a textului legal mai sus citat, potrivit căruia contractul 
individual de muncă încetează de drept la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei 
pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare. 

Astfel, chiar dacă nu ar fi fost concediat, reclamantul nu ar fi putut continua relaţia de 
muncă cu pârâta datorită încetării de drept a contractului individual de muncă, iar situaţia nu poate 
fi diferită nici dacă a fost concediat, iar decizia de concediere a fost anulată, cele două situaţii fiind 
similare, caracterizate de absenţa unei concedieri valabile. 

Prin urmare, ca urmare a anulării de către prima instanţă a deciziei de concediere, motivul 
încetării contractului individual de muncă este cel prevăzut de art. 56 alin. 1 lit. c) Codul Muncii, 
care a intervenit la data comunicării deciziei de pensionare către angajator, corect reţinută de prima 
instanţă ca fiind 21.05.2013, astfel cum rezultă din adresa Casei Judeţene de Pensii Tulcea depusă la 
dosarul de fond. 

Rezultă astfel că în mod legal şi temeinic tribunalul a respins ca nefondată cererea de 
reintegrare a reclamantului în funcţia deţinută anterior concedierii şi a acordat acestuia 
despăgubirile prevăzute de art. 80 alin. 1 Codul Muncii doar până la 21.05.2013. 

Constatând astfel că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii, pronunţând o hotărâre 
legală şi temeinică, astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. 
proc. civ., Curtea va respinge apelul formulat în cauză ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 97/CM/18.03.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 
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20. Încetare contract de muncă. Contestaţie decizie de concediere. 
Reorganizare activitate societate.  

 
 Potrivit art. 65 alin.(1) din Codul muncii: „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de 
muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.”. Prin 
alin.(2) din acelaşi articol prevede că „desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o 
cauză reală şi serioasă.” 
 Concedierea contestatorului a avut o cauză reală şi serioasă, fiind impusă de necesitatea  redresării 
economice a societăţii prin unificarea unor sectoare din cadrul secţiei de salubrizare stradală, desfiinţarea 
secţiei de salubrizare stradală şi trecerea noului sector în subordinea directorului  general şi desfiinţarea 
postului de şef secţie de salubrizare stradală. 
 În doctrină şi jurisprudenţă s-a statuat în mod constant că pentru a reţine îndeplinirea condiţiei 
impuse de art. 65 alin.2 din Codul muncii este suficient ca angajatorul să urmărească eficientizarea propriei 
activităţi în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane şi financiare, fiind atributul exclusiv al 
angajatorului de a hotărî asupra modalităţii în care îşi organizează activitatea şi selectează salariaţii pe 
criterii de competenţă. 
 Postul pe care îl ocupa contestatorul s-a desfiinţat ca urmare a reorganizării activităţii, iar această 
măsură nu a avut nici o legătură cu activitatea sa profesională sau cu  abilităţile sale de a exercita o 
anumită profesie. 

 
Art. 65 Codul muncii 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. 1713/88/2013, contestatorul 

[...] a chemat în judecată pe intimata S.C. [...] S.A. Tulcea pentru ca, prin hotărârea ce se va 
pronunţa să se dispună anularea deciziei de concediere nr. 17/30.04.2013, prin care unitatea 
angajatoare a dispus in conformitate cu dispoziţiile art. 65 din Legea nr. 53/2003 privind Codul 
Muncii, încetarea contractului individual de munca al reclamantului, înregistrat in Registrul general 
de evidenta a salariaţilor sub nr. 116/26.10.2007, ca nefiind una legală și temeinică, anularea 
parţială a Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 02/27.03.2013 a pârâtei S.C. [...] S.A. Tulcea cu 
privire la dispoziţiile art. 2 si 3 din Hotărâre prin care s-a hotărât desfiinţarea secţiei de salubrizare 
stradală şi desfiinţarea postului de sef de secţie salubrizare stradală, obligarea pârâtei la reintegrarea 
efectivă a reclamantului pe funcţia şi pe postul ocupate la momentul încetării contractului de 
muncă, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 
drepturi de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii până la momentul reintegrării 
efective pe funcţia şi pe postul ocupat, la plata sumei de 2000 de EURO în echivalentul în lei la data 
plăţii efective, conform cursului oficial al BNR de la data plăţii, cu titlu de daune morale pentru 
prejudiciul moral cauzat ca urmare a măsurii nelegale de încetare a raporturilor de muncă, precum şi 
obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu soluţionarea prezentului litigiu. 

În motivarea cererii contestatorul a arătat că acesta a deţinut începând cu data 18.11.1989 
funcţia de controlor prestări servicii, şef echipă şi ulterior funcţia de şef de secţie salubritate la 
întreprinderea judeţeană de gospodărire comunală, formă de organizare care îndeplinea la acel 
moment atribuţiile pe care le exercită în prezent pârâta din prezenta cauză. 

Ulterior, această întreprindere judeţeană a fost transformată în societate, care din cauza 
dificultăţilor financiare, a fost desfiinţată. 

În acest context, în anul 2000, Primăria Tulcea înfiinţează propria secţie de întreţinere 
domeniu public unde reclamantul deţinea funcţia de şef sector salubrizare, ulterior, în anul 2003 se 
înfiinţează Direcţia [...] din cadrul primăriei unde reclamantul este numit şef secţie salubrizare, 
având în subordine şi secţia de spaţii verzi. 

S-a mai arătat că, în anul 2007, prin Hotărârea Consiliului Local Tulcea nr. 195/25.06.2007, 
se hotărăşte înfiinţarea SC [...] SA ca persoană juridică de drept privat, prin reorganizarea Direcţiei 
[...], în componenţa sa de asociaţi făcând parte Consiliul Local Tulcea şi SC [...] SA. 

Potrivit art. 17 din Hotărârea de Consiliu Local mai sus menţionată, este prevăzut în mod 
expres că de la data înmatriculării SC [...] SA la Registrul Comerţului, personalul angajat la Direcţia 
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[...] se preia de SC [...] SA în conformitate cu prevederile Codului Muncii, conform organigramei 
aprobate la art. 15. 

In această modalitate, contestatorul a fost preluat conform acestei organigrame, în personalul 
societăţii nou înfiinţate, fiind perfectat Contractul individual de muncă înregistrat în Registrul 
General de Evidenţă al salariaţilor sub nr. 116/26.10.2007, ocupând aceeaşi funcţie deţinută şi în 
cadrul Direcţiei, respectiv cea de sef secţie salubrizare stradală, funcţie pe care a ocupat-o până la 
data deciziei de concediere din prezenta cauza. 

S-a mai arătat că prin Hotărârea Consiliului de administraţie al societăţii, s-a hotărât că se 
unifică sectorul Lac Ciuperca, sectorul Cartier Vest, Dallas, Lotizare şi Sector străzi, gestionare 
animale fără stăpân într-un singur sector care se va numi "Sector Salubrizare stradală gestionare 
animale fără stăpân", desfiinţarea secţiei de salubrizare stradală, desfiinţarea postului de sef de 
secţie salubrizare stradală, dispunându-se modificarea în mod corespunzător a organigramei şi 
statului de funcţii ale societăţii. 

De asemenea, a mai precizat contestatorul că Hotărârea consiliului de administraţie mai sus 
menţionată a fost emisă în baza referatului directorului economic al societăţii, domnul [...], din data 
de 20.03.2013 prin care se propun o serie de măsuri, având ca şi motivare actualele condiţii de criză 
prelungită precum şi dificultăţile financiare cu care se confruntă societatea, care determină o 
reorganizare a activităţii societăţii cu scopul de a reduce pierderile, de a creşte eficienţa, de a 
diminua costurile, toate în scopul creşterii profitabilităţii şi nu în ultimul rând al evitării unei 
potenţiale insolvabilităţi urmată de faliment. 

În raport de această motivare de fapt, prin care se invocă o evoluţie financiara în pierdere a 
societăţii, directorul economic a propus în cadrul secţiei de salubrizare stradală unificarea celor trei 
sectoare, sector Lac Ciuperca, sector Cartier Vest, Dallas, Lotizare şi sector străzi, gestionare 
animale fără stăpân, într-un singur sector care se va numi "Sector Salubrizare stradală şi gestionare 
animale fără stăpân", condus de un șef de sector.  

În raport de Hotărârea Consiliului de Administraţie anterior menţionată, a fost emis 
preavizul nr. 1168/28.03.2013, în care la punctul 4 se menţionează motivele de fapt ale concedierii, 
respectiv desfiinţarea secţiei de Salubrizare stradală, implicit şi a postului de şef de secţie ca urmare 
a reorganizării activităţii societăţii, cu scopul de a reduce costurile şi de a eficientiza activitatea 
societăţii. 

Mai menţionează contestatorul că intimata nu face dovada că restructurarea postului este 
singura soluţie posibilă în redresarea sa economică, celelalte măsuri de reorganizare dovedindu-se 
insuficiente sau inadecvate, angajatorul trebuind să aducă justificări serioase legate de necesitatea 
desfiinţării postului raportat la motivele de ordin economic, de dovedirea unor greutăţi reale din 
punct de vedere financiar pe care nu le poate depăşi decât prin desfiinţarea anumitor posturi. 

Astfel cum va reieşi din probele ce vor fi administrate constând în bilanţul contabil al 
societăţii pentru anul 2012, societatea nu traversează nici o perioadă de recul economic, astfel cum 
încearcă să acrediteze, din contra, performanţele financiare ale acesteia sunt evidenţiate prin 
creşterea semnificativă şi notabilă a profiturilor de la un bilanţ contabil la altul.  

Mai precizează contestatorul că, nu a fost cercetat disciplinar niciodată, nu a fost sancţionat, 
activitatea sa profesionala fiind una deosebit de merituoasă şi de baza pentru societate. 

În acest context, reiese cu mai multă evidenţă împrejurarea că hotărârea de reorganizare a 
societăţii prin desfiinţarea doar a postului de sef de secţie şi a altor posturi, dintre care vacante, 
exemplu casier încasator al secţiei de salubrizare menajeră, şofer maşina mare tonaj secţie de 
salubrizare menajeră, iar ocupate din cadrul secţiei de salubrizare stradală un post de conducător 
auto, a fost una subiectivă, iar nu obiectivă, dată numai pe considerentul necesităţii eliminării 
reclamantului din cadrul societăţii. 

Ca atare, motivul invocat de către intimată, în sensul că decizia de concediere s-a realizat din 
cauza unor motive ce nu ţin de persoana salariatului nu sunt unele reale, motivat de considerentele 
anterior expuse, ci este în fapt o modalitate de concediere a persoanei reclamantului din societate. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind acordarea daunelor morale, a mai arătat că în 
raport de dispoziţiile legale, art. 253 Codul Muncii, angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care acesta a 
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suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de 
serviciu sau în legătură cu serviciul. 

Prejudiciul solicitat în petitul prezentei cereri constă în atingerea adusă imaginii şi demnităţii 
contestatorului prin emiterea deciziilor nelegale, prin prisma faptului că după 25 de ani de muncă, 
dintre care 23 de ani petrecuţi în domeniul ce formează obiectul de activitate al societăţii, 
reclamantul a fost eliminat abuziv din societate. 

În drept, contestatorul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile Legii nr. 53/2003 privind Codul 
Muncii. 

În apărare, intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat  respingerea contestaţiei în 
totalitate ca nelegală şi netemeinică şi obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată pe 
care le va face cu acest proces. 
 A mai precizat intimata că, în ceea ce priveşte condiţia desfiinţării efective a locului de 
muncă, acţiunile de eficientizare a activităţii şi de reducere a posturilor care nu se mai justificau în 
organigrama angajatorului au început încă din luna ianuarie 2013. 

Astfel, conform hotărârii nr. 1 din 29.01.2013, se desfiinţează posturile de şef sector lac 
Ciuperca, şef sector Cartier Vest, Dallas, Lotizare din cadrul sector cartier Vest, Dallas, Lotizare si 
femeie de serviciu din cadrul Birou Resurse Umane. 

Din organigramă dispar deodată 3 (trei) posturi care nu îşi mai găseau justificarea, iar 
această situaţie de fapt este demonstrată de organigrama din anul 2012 şi organigrama din ianuarie 
2013. 

Ulterior, tot în procesul de restructurare a societăţii, în luna martie 2013, angajatorul a 
mai hotărât desfiinţarea şi a altor 7 (şapte) posturi, printre care şi al contestatorului. 

Aşa cum arată organigrama anterioară desfiinţării postului şi cea ulterioară acestei 
decizii, desfiinţarea acestor posturi este reală, în luna ianuarie 2013 fiind 187 posturi per total 
societate, iar în luna martie 2013 fiind 180 posturi. 

Postul contestatorului a fost suprimat din schema de personal şi nu se mai regăseşte nici în 
organigramă şi nici în statul de funcţii. 

De asemenea, se susţine că atribuţiile contestatorului nu au dispărut, ci au trecut în sarcina 
directorului general care este şi aşa suprasolicitat cu atribuţiile din actul constitutiv. 

Decizia de restructurare şi oportunitatea măsurii reducerii cheltuielilor de personal prin 
desfiinţarea unor posturi, structura noii organigrame în selectarea posturilor care au fost desfiinţate, 
este atributul exclusiv al Consiliului de Administraţie care poartă responsabilitatea asigurării 
viabilităţii şi eficienţei economice a societăţii, acestea neputând fi cenzurate de către instanţă, 
aceasta putând doar verifica dacă punerea în aplicare a acestor măsuri este efectuată cu respectarea 
dispoziţiilor legale. 

A mai precizat intimata că pe postul contestatorului nu au fost angajate ulterior alte 
persoane, atribuţiile acestuia fiind preluate de directorul general al societăţii prin schimbarea 
raporturilor de subordonare a personalului, astfel încât să fie asigurată o mai bună gestionare a 
activităţii. 

Comparând fişa postului şefului sectorului stradal cu cea a contestatorului, se poate observa 
că multe din sarcinile celor două posturi se dublau, astfel încât unificarea sectoarelor şi desfiinţarea 
secţiei unde era încadrat contestatorul a fost o măsură care a venit firesc, de la sine. 

Activitatea fiecărui şef de sector poate fi îndeplinită firesc şi fără eforturi extraordinare de o 
singură persoană iar secţia salubrizare stradală nu îşi mai regăsea eficienţa şi necesitatea în 
condiţiile în care nu mai avea în subordine niciun sector. 

Această situaţie este demonstrată de structura organizatorică conform hotărârii de C.A. din 
29.01.2013, în care secţia salubrizare are în subordine 3 sectoare şi toate oricum erau în subordinea 
directorului general. 

În ceea ce priveşte cauza reală, teoria şi practica judiciară în materie au arătat că „este reală 
cauza” când prezintă un caracter obiectiv, adică este impusă de dificultăţi economice sau 
transformări tehnologice etc., independentă de buna sau reaua-credinţă a angajatorului. 
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Astfel, contestatorul a susţinut că situaţiile financiare ale societăţii sunt pe un trend 
ascendent, ceea ce este absolut fals întrucât din actele financiar - contabile se poate constata că cele 
susţinute în referatul directorului economic sunt reale. 

Se poate cu uşurinţă observa faptul că, deşi există profit în anul 2012, acesta s-a 
micşorat de aproximativ 10 ori față de profitul din anul 2011, respectiv de la 509.561 lei in anul 
2011 la 55.757 lei în anul 2012. 

Mai mult decât atât, Primăria municipiului Tulcea este clientul principal al SC [...] SA 
Tulcea. 

Aceasta a alocat in anul 2012 per total servicii prestate suma de 10.340.000 lei inclusiv 
TVA, iar în anul 2013 doar suma de 9.290.000 lei inclusiv T V A. pentru aceleaşi servicii, deci o 
sumă cu 1.050.000 lei mai mică. 

Unul din obiectivele Consiliului de Administraţie este menţinerea în anul 2013 a unui profit 
cel puţin egal cu cel înregistrat în anul 2012. 

Totodată este evident că intimata, ca prestator de servicii de salubrizare pentru persoane 
fizice şi juridice, pentru a-şi păstra adresabilitatea doreşte ca tarifele la aceste servicii să nu fie 
majorate. 

O astfel de măsură ar avea un impact negativ asupra populaţiei municipiului Tulcea deja 
împovărată de impozitele şi taxele impuse. 

În acest context, susţinerile contestatorului privind eficienţa sectorului său de activitate şi 
trendul ascendent al veniturilor angajatorului sunt simple susţineri fără fond şi nedovedite de actele 
contabile care dovedesc contrariul. 

Aşadar, desfiinţarea postului de sef de secţie nu a urmărit nicidecum îndepărtarea 
contestatorului din cadrul societăţii aşa cum acesta susţine, ci scopul urmărit a fost acela de 
reorganizare a acestei ramuri de activitate a societăţii prin reducerea costurilor si eficientizare care 
să conducă la diminuarea pierderilor evidente înregistrate pentru această activitate. 

Deşi contestatorul încearcă să acrediteze ideea că desfiinţarea locului de muncă nu are o 
cauză serioasă şi că s-a încercat îndepărtarea sa, aceasta este o simplă afirmaţie nesusţinută de actele 
dosarului. 

Directorul general a dublat salariul contestatorului în anul 2008 şi a fost de acord ca acesta 
să beneficieze de zile de recuperare din 6 iunie 2011 şi până în 5 martie 2012. 

În ceea ce priveşte anularea hotărârii Consiliului de Administraţie, consideră intimata că 
acest capăt de cerere trebuie respins, având în vedere excepţia lipsei procedurii prealabile invocată 
prin întâmpinare. 

Contestatorul avea obligaţia parcurgerii acestei etape procedurale obligatorii în cazul cererii 
de anulare al unui act administrativ, conform art. 7 alin. 1 din Legea nr. 554/2004 privind 
contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

Acesta nu a făcut niciun fel de dovadă privind nelegalitatea actului administrativ atacat, din 
actele depuse de noi rezultând faptul că hotărârea Consiliului de Administraţie este temeinică şi 
legală şi a fost emisă în condiţiile legii. 

Cu privire la dunele morale solicitate, a mai arătat intimata faptul că, pentru a fi 
angajată răspunderea patrimonială pentru daune morale, este necesar să se dovedească 
elementele răspunderii civile, respectiv fapta ilicită a angajatorului, prejudiciul şi legătură de 
cauzalitate. 

Prin sentinţa civilă nr. 182 din data de 28 ianuarie 2014, Tribunalul Tulcea-Secţia civilă, 
contencios de administrativ şi fiscal a respins contestaţia formulată de contestatorul [...], în 
contradictoriu cu intimata S.C. [...] S.A., ca nefondată şi a obligă contestatorul să plătească 
intimatei suma de 5500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Între părţi au existat raporturi de muncă în baza contractului individual de muncă înregistrat 
în registrul general de evidenţă al salariaţilor sub nr. 116/26.10.2007, contestatorul îndeplinind 
funcţia de şef secţie domeniu public în cadrul instituţiei angajatoare începând cu data de 
26.10.2007. 
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 Începând cu data de 20.08.2012, Consiliul de Administraţie din cadrul societăţii intimate a 
demarat o acţiune de reorganizare a activităţii prin desfiinţarea unor sectoare şi a unor posturi ale 
salariaţilor. Astfel, prin hotărârea nr. 4/20.08.2012 a Consiliului de Administraţie din cadrul SC [...] 
SA Tulcea s-a desfiinţat postul de inginer mecanic din cadrul Biroului tehnic – comercial şi postul 
de şef secţie întreţinere salubrizare spaţii verzi, iar prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 
1/29.01.2013 s-au desfiinţat posturile de femeie de serviciu din cadrul Biroului Resurse Umane şi 
relaţii cu publicul, postul de şef sector lac Ciuperca din cadrul sector lac Ciuperca şi postul de şef 
sector cartier Vest, Dallas, Lotizare din cadrul sector cartier Vest, Dallas, Lotizare. 
 Ulterior, ca urmare a întocmirii unor referate de către şefii unor secţii, respectiv referatul nr. 
1022/18.03.2013 şi referatul nr. 1046/19.03.2013, s-a adus la cunoştinţa conducerii societăţii o serie 
de disfuncţionalităţi apărute ca urmare a restrângerii activităţii mai multor agenţi economici cu care 
societatea avea încheiate contracte de colectare deşeuri, concretizate în lipsa de activitate a unor 
casieri – încasatori şi a unor conducători auto care deservesc utilajele. 
 Fiind sesizat cu aceste referate, directorul economic al societăţii, economistul [...] a întocmit 
la rândul său o serie de propuneri de reorganizare a activităţii către conducerea societăţii expuse în 
referatul nr. 1048/20.03.2013. Referatul a fost motivat pe dificultăţile financiare şi a propus 
desfiinţarea a trei posturi de conducători auto, 1 post de casier – încasator şi desfiinţarea a două 
posturi vacante. De asemenea, s-a propus unificarea celor 3 sectoare din cadrul secţiei salubrizare 
stradală, respectiv Sector Lac Ciuperca, Sector Centru Vest, Dallas, Lotizare şi Sector străzi, 
gestionare animale fără stăpân, într-un singur sector; desfiinţarea secţiei salubrizare stradală, 
trecerea noului sector în subordinea directorului general şi implicit desfiinţarea postului de şef 
secţie salubrizare stradală. 
 Această propunere a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 
2/27.03.2013 prin care s-a decis desfiinţarea secţiei de salubrizare stradală, unificarea celor 3 
sectoare componente ale acesteia, mai - sus menţionate într-un singur sector numit “Sector 
salubrizare stradală şi gestionare animale fără stăpân”, în subordinea directă a directorului general al 
societăţii. 
 Totodată, au fost desfiinţate o serie de posturi: postul de şef secţie salubrizare stradală, două 
posturi de casier – încasator, două posturi de şoferi maşini mare tonaj şi două posturi de tractorist. 
 Ca urmare, a fost emisă decizia de concediere individuală nr. 17/30.04.2013 prin care s-a 
decis încetarea contractului individual de muncă al contestatorului începând cu data de 01.05.2013, 
întemeiată pe dispoziţiile art. 65 din Legea nr. 53/2003. 
 Potrivit acestui text de lege, concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 
reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă 
ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia. Desfiinţarea 
locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă. 
 Conform analizei comparative a statelor de funcţii cuprinzând funcţiile de conducere şi de 
execuţie din cadrul societăţii intimate şi a structurii organizatorice a personalului depuse de intimată 
la dosarul cauzei, rezultă că ulterior Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 2/27.03.2013 au fost 
suprimate efectiv un număr de 7 posturi, dintre care unul de conducere, respectiv cel ocupat de 
contestator. 
 În ceea ce priveşte dificultăţile economico – financiare care au generat măsura concedierii, 
acestea au constat în reducerea solicitărilor de prestări servicii adresate societăţii ca urmare a 
restrângerii activităţii a tot mai mulţi agenţi economici cu care intimata are încheiate contracte de 
colectare deşeuri . 
 Această situaţie a impus reducerea corespunzătoare a activităţii unor secţii, respectiv secţia 
deşeuri menajere şi secţia - Biroul Tehnic Comercial, precum şi reorganizarea secţiei de salubrizare 
stradală (condusă de contestator ca şef de secţie) prin unificarea celor 3 sectoare componente într-un 
singur sector trecut în subordinea directă a directorului general. 
 Aceste măsuri au ca justificare reducerea pierderilor, creşterea eficienţei activităţii, 
diminuarea costurilor, toate în scopul creşterii profitabilităţii şi al evitării potenţialei insolvabilităţi 
urmate de faliment. 
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 Concluzionând în sensul că toate aceste măsuri de reorganizare şi eficientizare a activităţii 
societăţii sunt îndreptăţite şi necesare pentru bunul mers al activităţii angajatorului, s-a apreciat că 
în cauză au fost respectate toate condiţiile legale pentru concedierea contestatorului  care a fost 
realizată în mod efectiv şi justificat. 
         Relativ la capătul de cerere privitor la anularea parţială Hotărârii Consiliului de Administraţie 
nr. 2/27.03.2013 a pârâtei SC [...] SA  Tulcea, acesta a fost apreciat de instanţă ca neîntemeiat în 
condiţiile în care nu s-au indicat care sunt normele de drept civil material sau procedural care au 
fost încălcate la momentul emiterii acestei hotărâri şi câtă vreme desfiinţările de secţii, sectoare şi 
posturi decise în baza acestei hotărâri au fost apreciate ca fiind conforme cu dispoziţiile legale în 
vigoare la momentul întocmirii actului contestat. 
          De asemenea, şi capătul de cerere privind plata daunelor morale a fost apreciat tot nefondat, 
în cauză nefiind vorba de emiterea unor decizii de concediere nelegale care să îi afecteze 
contestatorului onoarea, demnitatea sau prestigiul, astfel că nu se impune acordarea unei reparaţii 
pecuniare sub forma daunelor morale, aşa cum s-a solicitat. 
          Ca urmare, contestaţia formulată a fost apreciată ca nefondată şi a fost respinsă în totalitate în 
acest mod. 
          Potrivit art. 453 alin.1 NCPC, contestatorul a fost obligat la plata cheltuielilor de judecată în 
cuantum de 5500 lei în favoarea intimatei. 

Împotriva hotărârii mai sus arătate, în termen legal a declarat apel reclamantul, care a 
criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, invocând în esenţă următoarele: 

Apreciază sentinţa pronunţată de către instanţa fondului ca fiind netemeinică şi nelegală, 
reţinând în principal că instanţa nu a analizat motivele de nelegalitate invocate în ceea ce priveşte 
Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/27.03.2013, astfel cum acestea au fost invocate, fiind 
indicate in mod expres textele din statutul societăţii, pe de o parte, si din Contractul colectiv de 
munca pe de alta parte. 

Instanţa fondului practic a ignorat în totalitate aspectele invocate, omiţând în mod deliberat 
sau nu să se pronunţe asupra acestora, deşi acestea constau în motive de nulitate absolută care pot fi 
invocate oricând.  

Deşi se reţine de către instanţă că dificultăţile economico-financiare care au generat măsura 
concedierii constau în reducerea solicitărilor de prestări servicii adresate societăţii, ca urmare a 
restrângerii activităţii a tot mai multor agenţi economici cu care intimata are încheiate contracte de 
colectare deşeuri, urmează a se observa că intimata nu a adus nici o probă în susţinerea acestei 
afirmaţii. Astfel că, în acest mod instanţa de judecată a nesocotit nu numai principiile de drept 
material potrivit cu care persoana care face o afirmaţie în fata instanţei de judecată trebuie să o şi 
dovedească sub sancţiunea neluării în seamă, dar şi dispoziţiilor exprese ale art. 272 din Codul 
muncii, potrivit cu care sarcina probei revine angajatorului, mai exact nu au fost indicate nici măcar 
de angajator elementele care ţin de restrângerea activităţii, nu a fost depus nici un contract reziliat 
cu beneficiarii serviciilor pe care le prestează pârâta, deşi aceasta a fost reţinută ca principalul 
argument pentru respingerea cererii.  

Practic, instanţa fondului s-a subrogat unităţii pârâte şi a motivat hotărârea de concediere, pe 
care însăşi unitatea nu a realizat-o, validând  în acest fel o măsură de concediere, deşi potrivit 
dispoziţiilor legale, trebuia să sancţioneze această nelegalitate. 

Pe fondul cauzei, apreciază ca fiind întemeiată acţiunea formulată, în sensul că prin 
Hotărârea Consiliului de Administraţie al societăţii nr. 2 din 27.03.2013, s-a hotărât în sensul că: 
„se unifică sectorul Lac Ciuperca, sectorul Cartier Vest, Dallas, Lotizare şi Sector străzi, gestionare 
animale fără stăpân într-un singur sector care se va numi „Sector Salubrizare stradală, gestionare 
animale fără stăpân”, desfiinţarea secţiei de salubrizare stradală, desfiinţarea postului de şef de 
secţie salubrizare stradală, dispunându-se modificarea în mod corespunzător a organigramei şi a 
statului de funcţii ale societăţii. 

Hotărârea Consiliului de Administraţie mai sus menţionată a fost emisă exclusiv în baza 
referatului directorului economic al societăţii, domnul [...], din data de 20.03.2013, prin care se 
propun o serie de măsuri, având ca şi motivare actualele condiţii de criză prelungită, precum şi 
dificultăţile financiare cu care se confruntă societatea, care determină o reorganizare a activităţii 
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societarii cu scopul de a reduce pierderile, de a creşte eficienţa, de a diminua costurile, toate în 
scopul creşterii profitabilităţii şi nu în ultimul rând al evitării unei potenţiale insolvabilităţi urmată 
de faliment. 

În ceea ce priveşte competenţa Consiliului de Administraţie al societăţii de a dispune 
desfiinţarea secţiei de Salubrizare Stradală, astfel cum s-a argumentat şi în faţa instanţei de fond, 
apreciază că nu intră în competenţa acestui organ  adoptarea unei astfel de masuri, dimpotrivă, 
potrivit actului constitutiv al societăţii pârâte competenţa exclusivă în adoptarea unei astfel de 
decizii aparţine Adunării Generale a Acţionarilor. 

Plecând de la natura societăţii, şi de la faptul că actul constitutiv reprezintă normativul 
desfăşurării activităţii acesteia, rezultă, fără putinţă de tăgadă împrejurarea că nu există un mandat 
expres a Adunării Generale a Acţionarilor către Consiliul de Administraţie pentru adoptarea acestei 
măsuri şi, pe de altă parte, nu exista o hotărâre a Adunării Generale a Acţionarilor de adoptare a 
unei măsuri de restructurare  economică.  

Sancţiunea pentru o astfel de decizie adoptată de către Consiliul de Administraţie nu poate fi 
decât nulitatea absolută, reţinându-se că acesta nu avea competenţa de a emite decizii de 
restructurare economico-fianciară, precum şi de a hotărâ desfiinţarea unei secţii. 
 Totodată, deosebit de importantă este şi împrejurarea că pârâta nu a întocmit anterior 
hotărârii consiliului de administraţie, un studiu de fezabilitate şi de oportunitate cu privire la 
impactul pe termen mediu şi lung a măsurii de desfiinţare a secţiei în care era angajat reclamantul 
din prezenta cauza. Practic, deşi există un singur referat care vorbeşte despre necesitatea adoptării 
unor măsuri de redresare economico-financiară,  nu exista rapoarte contabile sau studii care să 
justifice în mod real aprobarea şi implementarea acestei măsuri. 

În măsura în care s-ar fi realizat un astfel de studiu de oportunitate şi de fezabilitate, s-ar fi 
identificat mai multe măsuri de redresare economico-financiară, acestea ar fi trebuit să fie supuse 
spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor, care ar fi trebuit să opteze pentru una sau mai multe 
din aceste măsuri, însă acest lucru nu s-a întâmplat în cauza de faţă. 

Din motivarea în fapt a deciziei de concediere, rezultă împrejurarea că în urma situaţiei 
financiar contabile nesatisfăcătoare, s-a hotărât redresarea economică a societăţii prin unificarea 
unor sectoare din cadrul secţiei de salubrizare stradală, desfiinţarea secţiei de salubrizare stradală şi 
a postului de şef de secţie. 

Practic, prin această măsura s-a realizat o înlocuire de fapt a secţiei de salubrizare stradală 
cu sectorul condus de numitul  de [...], lider de sindicat, persoana care a fost preferată în cadrul 
societăţii, în detrimentul reclamantului din prezenta cauză.  

Că este aşa, respectiv că s-a realizat o înlocuire a secţiei cu sectorul, este evidenţiat de către 
pârâtă chiar prin întâmpinare şi prin răspunsul la interogatoriu, din care reiese împrejurarea că fişele 
de post ale şefului de secţie (reclamantul din prezenta cauză) şi ale şefului de sector (numitul [...]) 
sunt similare, multe dintre atribuţii dublându-se şi repetându-se, precum şi din împrejurarea că 
atribuţiile celor două secţii au rămas aceleaşi. 

Sub acest aspect, apreciază că măsura de concediere nu are o cauză reală şi serioasă, ci este 
mai mult decât evident că scopul mediat şi imediat era acela de eliminare a reclamantului din  
organigrama societăţii, invocându-se şi desfăşurându-se  o procedură care are doar o aparenţă de 
legalitate, aparenţă care a fost răsturnată prin argumentele expuse anterior în cuprinsul prezentelor 
motive de apel. 

Art. 65 din Codul Muncii impune sine qua non ca întotdeauna să aibă loc o desfiinţare 
efectivă a locului de muncă. 

Or, sub aspectul îndeplinirii în speţă a condiţiei mai sus menţionate, în contextul în care 
atribuţiile şefului de secţie au fost reaşezate în sarcina directorului general şi în sarcina şefului de 
sector, se poate conchide că  această condiţie nu este îndeplinită. În acest sens, urmează ca instanţa 
de judecata să reţină că în realitate  locul de muncă, înţeles în acest sens ca funcţie, post, nu a 
dispărut ca necesitate funcţional in cadrul societăţii.  

În raport de cele menţionate anterior, rezultă că măsura de încetare a raporturilor de muncă 
nu este una efectivă, în sensul Codului Muncii, motiv pentru care apreciază că se impune anularea 
deciziei de concediere. 
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Plecând de la argumentele invocate de către pârâtă, potrivit cu care funcţia pe care o deţine 
reclamantul în cadrul societăţii este similară cu funcţia deţinută de către şeful de sector, numitul 
[...], comparaţie realizată mai ales prin răspunsul la interogatoriu, subliniază că aceasta s-a realizat 
fără a fi respectată ordinea de prioritate impusă prin Contractul colectiv de muncă al societăţii pe 
acţiuni [...] S.A. Tulcea.  

Potrivit art. 71 din Contractul colectiv de muncă, la aplicarea efectivă a reducerii de 
personal, după reducerea posturilor vacante, de natura celor desfiinţate, măsurile vor afecta, în 
ordine, mai multe posturi, după verificarea unei ordine de prioritate stabilită prin contract. 

Între reclamantul din prezenta cauză şi numitul [...], şeful de sector, preferat de către 
unitatea pârâtă, departajarea se realizează potrivit alin. 4 al art. 71 din CCM, potrivit cu care în 
ipoteza în care două sau mai multe persoane sunt în aceeaşi situaţie, disponibilizarea se va face cu 
consultarea sindicatelor. 

Or, în cauză, anterior măsurii disponibilizării reclamantului nu s-a realizat o consultare a 
sindicatului, şi sub acest aspect, de asemenea, apreciem că măsura de concediere s-a realizat cu 
încălcarea ordinii de prioritate prevăzute de contractul colectiv de muncă, şi ca atare este nelegală. 

Mai mult, urmează ca instanţa de judecată să analizeze şi împrejurarea că şeful de sector 
preferat în locul reclamantului, respectiv numitul [...], este de altfel liderul de sindicat, fiind în mod 
evident în conflict de interese, situaţie în care ar fi trebuit să fie cerută opinia instanţei de judecată. 

În speţa de faţă, măsura de desfiinţare a funcţiei de şef de secţie este doar o modalitate de 
concediere aparent legală a salariatului, ascunzând realul motiv al concedierii, legat de persoana 
salariatului. Practic, directorul general refuză orice linie de comunicare cu şeful de serviciu, optând 
pentru a comunica cu  subordonatul şefului de serviciu, respectiv numitul [...], prin care se 
transmiteau dispoziţiile către şeful de serviciu.  

În ceea ce priveşte condiţiile de solvabilitate/insolvabilitate a societăţii, urmează a avea în 
vedere că situaţiile financiare ale acesteia sunt pe un trend ascendent, astfel cum rezultă din 
extrasele privind bilanţurile depuse de unităţile  de specialitate, publicate pe site - ul de publicitate 
al ANAF, şi astfel cum rezultă şi din Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat de către Consiliul 
Local Tulcea, care prevede cheltuieli mai mare la nivelul personalului faţă de anul anterior, deşi se 
invocă o evidentă criză economică la nivelul societăţii. 

De la data la care s-a efectuat presupusa reorganizare pentru redresare economică a 
societăţii, au fost efectuate angajări noi. Sub aspectul efectuării de noi angajări, urmează ca instanţa 
de judecată să analizeze răspunsul I.T.M.- ului din care rezultă că de la data concedierii 
reclamantului, pârâta a angajat un număr de peste 10 salariaţi. 

În speţă, intenţia angajatorului a fost una clară, de a-1 da afara pe şeful de secţie, 
reclamantul din prezenta cauză, aducând ca motivare exterioară existenţa unui reorganizări ca 
urmare a situaţiei economico-financiare a societăţii. Astfel cum s-a arătat anterior, prin aşa numita 
reorganizare s-a urmărit desfiinţarea doar a unui singur post de conducere la nivelul secţiei, 
respectiv al reclamantului, iar nu o diminuare a costurilor şi a cheltuielilor societăţii în contextul în 
care pe anul 2013 şi 2014 cheltuielile alocate de către Consiliul Local Tulcea cu personalul sunt mai 
mari decât momentul la care a fost concediat reclamantul. 
 Măsura de desfiinţare a secţiei, şi implicit cea a şefului de secţie, nu a fost determinată de o 
nevoie serioasă şi reală a societăţii. Concluzia se impune cu mai multă evidenţă în contextul în care 
reorganizarea s-a realizat doar prin comasarea secţiilor într-una singură, însă din punct de vedere 
organizatoric, atribuţiile şi responsabilităţile secţiei sunt identice. 

De asemenea, menţionează că pârâta nu face dovada că restructurarea postului petentului 
este singura soluţie posibilă în redresarea sa economică, celelalte măsuri de reorganizare 
dovedindu-se insuficiente sau inadecvate, angajatorul trebuind să aducă justificări serioase legate de 
necesitatea desfiinţării postului raportat la motivele de ordin economic, de dovedirea unor greutăţi 
reale din punct de vedere financiar pe care nu le poate depăşi decât prin desfiinţarea anumitor 
posturi. 
 Totodată, nu este de neglijat nici împrejurarea că reclamantul nu a fost cercetat disciplinar 
niciodată, nu a fost sancţionat, activitatea sa profesională fiind una deosebit de merituoasă şi de 
bază pentru societate. Despre notorietatea şi competenţele profesionale ale reclamantului, urmează 
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ca instanţa să analizeze atât înscrisurile depuse la dosarul cauzei cât şi proba testimonială 
administrată. 

Practic, angajatorul nu a urmărit efectiv eliminarea funcţiei/postului ocupat de angajat din 
cadrul societăţii, în contextul în care atribuţiile prevăzute în fişa postului în sarcina acestuia sunt 
exercitate de către o altă persoană, ci a urmărit eliminarea angajatului persoană fizică. 
 În raport de dispoziţiile legale, art. 253 Codul Muncii, angajatorul este obligat, în temeiul 
normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în 
care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii 
obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul. 

Prejudiciul care a fost solicitat în petitul cererii de chemare în judecată constă în atingerea 
adusă imaginii şi demnităţii contestatorului prin emiterea deciziilor nelegale, prin prisma faptului ca 
după 25 de ani de munca, dintre care 23 de ani petrecuţi în domeniul ce formează obiectul de 
activitate al societăţi, reclamantul a fost eliminate abuziv din societate. 

Sigur că această măsură a fost de natură să afecteze imaginea reclamantului în societate, cu 
atât mai mult cu cât acesta este recunoscut pe plan local pentru meritele sale deosebite, cât şi mai 
ales pentru realizările acestuia pentru comunitatea locală. 

Mai mult, astfel cum rezultă din proba testimonială administrată, ţinând seama de calificarea 
şi specializare reclamantului, nu este posibilă angajarea într-un alt loc de muncă pe raza 
municipiului Tulcea.   

Pentru aceste considerente, apreciază că solicitarea de acordare a unei sume de 2000 de euro 
cu titlu de daune morale este una echitabilă în raport de prejudiciul resimţit de angajat, de a fi umilit 
public prin eliminarea sa din cadrul societăţii. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente:  

Prin decizia nr. 17/30.04.2013 emisă de S.C. [...] S.A. s-a dispus încetarea contractului 
individual de muncă al reclamantului în temeiul art. 65 din Codul Muncii începând cu 01.05.2013, 
ca urmare a desfiinţării postului de şef secţie din cadrul Secţiei Salubrizare stradală. 
 La baza emiterii acestei decizii a stat hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2 din 
27.03.2013, prin care în urma analizei financiar contabile a societăţii, s-au prevăzut anumite măsuri 
organizatorice pentru redresarea economică a firmei şi diminuarea pierderilor printre care şi 
unificarea unor sectoare, desfiinţarea secţiei Salubrizare stradală şi desfiinţarea unor posturi printre 
care şi postul de şef de secţie din cadrul secţiei Salubrizare stradală. 
 Potrivit art. 18 lit. A din Actul constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie aprobă 
modificarea structurii organizatorice şi statul de funcţii al societăţii şi desfiinţarea de posturi. 
 Prin urmare, susţinerea apelantului că Hotărârea nr. 2/27.03.2013 a Consiliului de 
Administraţie ar fi lovită de nulitate absolută întrucât acesta nu acesta nu avea în competenţă 
desfiinţarea de secţii este nefondată. 
 Potrivit art. 65 alin.(1) din Codul muncii: „concedierea pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de 
desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu 
persoana acestuia.” 
 Prin alin.(2) din acelaşi articol prevede că „desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie 
efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.” 
 Desfiinţarea locului de muncă este efectivă atunci când el este suprimat din statul de funcţii 
sau organigrama societăţii. 
 Din analiza statelor de funcţii depuse la dosar de către societatea pârâtă rezultă că postul 
ocupat de reclamant a fost suprimat din structura angajatorului, astfel încât, sub aspectul 
caracterului efectiv al desfiinţării decizia de concediere este legală. 
 Concedierea contestatorului a avut o cauză reală şi serioasă, fiind impusă de necesitatea  
redresării economice a societăţii prin unificarea unor sectoare din cadrul secţiei de salubrizare 
stradală, desfiinţarea secţiei de salubrizare stradală şi trecerea noului sector în subordinea 
directorului  general şi desfiinţarea postului de şef secţie de salubrizare stradală. 
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  Dificultăţile economico-financiare au fost generate de reducerea solicitărilor de prestări 
servicii adresate societăţii ca urmare a restrângerii activităţii a tot mai mulţi agenţi economici cu 
care pârâta avea încheiate contracte de colectare deşeuri. 
 Desfiinţarea postului de şef secţie nu a urmărit îndepărtarea reclamantului din cadrul 
societăţii aşa cum acesta susţine ci scopul urmărit a fost acela de reorganizare a acestei ramuri de 
activitate a societăţii prin reducerea costurilor şi eficientizare care să conducă la diminuarea 
pierderilor înregistrate pentru această activitate. 
 Decizia de restructurare şi oportunitatea măsurii reducerii cheltuielilor de personal prin 
desfiinţarea unor secţii şi posturi, structura noii organigrame este atributul exclusiv al Consiliului de 
Administraţie, care poartă responsabilitatea asigurării eficienţei şi rentabilităţii economice a 
societăţii, acestea neputând fi cenzurate de către instanţă, aceasta putând doar verifica dacă punerea 
în aplicare a acestor măsuri  este efectuată cu respectarea dispoziţiilor legale. 
 Pe postul contestatorului nu au fost angajate ulterior alte persoane, atribuţiile acestuia fiind 
preluate de directorul general al societăţii, prin schimbarea raportului de subordonare a 
personalului, astfel încât să fie asigurată o mai bună gestionare a activităţii. 
 Conform structurii organizatorice modificată prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 
din 27.03.2013, sectoarele dispar alături de secţia de salubrizare, prin unificare şi desfiinţare apare 
un singur sector care este în subordinea directorului general. 
 În doctrină şi jurisprudenţă s-a statuat în mod constant că pentru a reţine îndeplinirea 
condiţiei impuse de art. 65 alin.2 din Codul muncii este suficient ca angajatorul să urmărească 
eficientizarea propriei activităţi în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane şi 
financiare, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalităţii în care îşi 
organizează activitatea şi selectează salariaţii pe criterii de competenţă. 
 Dispoziţiile art. 71 din Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate prin care se 
reglementează criteriile ce selecţie a salariaţilor la disponibilizare nu se aplică în speţă, întrucât 
postul contestatorului era unic, nu existau mai mulţi salariaţi care ocupau acelaşi post pentru a se 
pune problema aplicării criteriilor de selecţie. 
 Postul pe care îl ocupă contestatorul s-a desfiinţat ca urmare a reorganizării activităţii, iar 
această măsură nu a avut nici o legătură cu activitatea sa profesională sau cu  abilităţile sale de a 
exercita o anumită profesie. 
 Restrângerea activităţii şi problemele economico-financiare cu care s-a confruntat pârâta au 
fost dovedite cu bilanţul şi contul de profit şi pierdere pe anul 2012 (depuse la instanţa de fond), 
precum şi cu cererile unor  agenţi economici privind solicitările de reziliere a contractelor de 
prestări servicii (depuse în recurs). 
 În consecinţă, în mod corect prima instanţă a apreciat că sunt îndeplinite condiţiile art. 65 
Codul muncii şi a respins contestaţia ca nefondată. 
 Decizia de concediere fiind legală şi temeinică, în mod corect a fost respinsă şi cererea de 
obligare a pârâtei la daune morale.  

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin.1 Cod proc.civilă, Curtea a 
respins apelul ca nefondat.       

Decizia civilă nr. 234/CM/17.06.2014 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
21. Înlocuirea sancţiunii desfacerii disciplinare a contractului individual 

de muncă cu altă sancţiune. Prerogativa disciplinară a angajatorului de a aplica 
sancţiunea în temeiul art. 247 Codul muncii, dar cu respectarea criteriilor 
prevăzute de art. 250 din Codul muncii. Rolul instanţei de a verifica aceste 
criterii şi individualizarea corectă a sancţiunii. 

 
În conformitate cu prevederile art. 61 lit. „a” din Codul muncii „concedierea disciplinară poate să 

intervină în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de 
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disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă 
aplicabil sau regulamentul intern”.  

Angajatorul poate dispune concedierea disciplinară în cazul săvârşirii cu vinovăţie a unei fapte 
grave, dar părăsirea locului de muncă şi folosirea maşinii de serviciu nu sunt prevăzute în Regulament ca 
fiind fapte grave iar „tentativa de sustragere motorină” nu a fost în nici un fel dovedită. 

Întrucât o parte dintre faptele imputate reclamantului au fost probate, se apreciază că sunt 
îndeplinite condiţiile răspunderii disciplinare din perspectiva art. 247 din Codul Muncii însă, pentru 
aplicarea sancţiunii, trebuie avute în vedere criteriile stabilite de art. 250 din Codul Muncii. 

 
Art. 247, art. 248 alin. 1 lit. „c”, art. 250 din Codul muncii 

Decizia ICCJ nr. 11/2013 
 

Reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.R.L. anularea deciziei de 
sancţionare nr. 23/30.08.2013, obligarea pârâtei la reintegrarea în postul ocupat la momentul 
concedierii şi plata drepturilor salariale aferente iar în subsidiar, înlocuirea măsurii desfacerii 
contractului de muncă cu o altă măsură disciplinară.  

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este angajatul pârâtei de 23 de ani iar prin 
decizia contestată i-a fost desfăcut disciplinar contractul de muncă, reţinându-se în [...]na lui 
tentativa de furt de motorină. S-a susţinut că în mod greşit organul emitent a reţinut tentativa de 
furt, faţă de datele concrete, respectiv faptul că a fost rugat de colegul de la supraveghere şi 
controlul pompelor şi rezervoarelor să-l ajute să cureţe zona de cele 20 de recipiente găsite. Faţă de 
dispoziţiile art. 250 Codul muncii, sancţiunea este disproporţionată faţă de criteriile stabilite de 
lege. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 252 pct. 5 şi art. 268 alin.1 lit. „c” din Codul 
muncii. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii, arătând că decizia este 
legală şi temeinică. 

În baza probelor administrate, Tribunalul Constanţa a pronunţat sentinţa civilă nr. 
736/31.03.2014 prin care a respins acţiunea reclamantului ca nefondată. 

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele aspecte: 
Între părţile litigante din prezenta cauză au intervenit raporturi de muncă, conform 

contractului individual de muncă nr. …/15.07.2004, în temeiul căruia reclamantul a fost angajat la 
societatea pârâtă în funcţia de laborant chimist. 

Prin raportul nr. 1788/6.08.2013, S.C. [...] S.A. a sesizat pârâta că, în noaptea de 05.08.2013, 
a surprins numiţii [...] şi [...] în timp ce manipulau 20 de bucăţi recipienţi PVC în vedere umplerii 
lor cu motorină provenită de la refularea unei pompe. 

Conform referatului nr. 1686/05.08.2013, reclamantul, în seara zilei de 04.08.2013, în jurul 
orei 00,45 a fost căutat de supervizor şi nu a fost găsit la locul de muncă. 

Urmare acestor sesizări, la data de 06.08.2013, prin decizia nr. 21/06.08.2013 s-a constituit 
comisia de cercetare disciplinară prealabilă. Pentru cercetarea prealabilă, contestatorul a fost invitat 
prin adresa nr.12/6.08.2013. 

În nota explicativă din data de 12.08.2013 reclamantul a arătat că, în seara  zilei 04.08.2013 
în jurul orei 00,20, s-a întâlnit cu [...] care l-a rugat să îl ajute să arunce nişte bidoane pe care le 
găsise la obiectivul la care lucra. Reclamantul a susţinut că ştia că nu avea voie să folosească 
maşina de serviciu decât în scopul în care i-a fost dată şi că, la plecarea din laborator, nu şi-a 
anunţat şeful direct aşa cum prevedea regulamentul. 

Comisia de cercetare disciplinară a întocmit procesul verbal din data de 12.08.2013 şi a 
propus sancţionarea reclamantului cu desfacerea contractului de muncă. 

 Astfel, prin decizia pârâtei nr. 23/30.08.2013, s-a dispus în baza art. 247 şi 248 alin. 1 lit. 
„e” din Codul muncii şi art. 5.1.1 lit. „h”, „q” şi „x”, art. 5.1.2 lit. „k” şi „m”, art. 5.1.3. lit. „f” şi „i” 
din Regulamentul intern, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al 
reclamantului, reţinându-se în sarcina sa faptul că a fost surprins în timp ce manipula recipienţi în 
apropierea pompei obiectiv 425 în vederea sustragerii de motorină de cea mai bună calitate, nu a 
folosit autoturismul din dotare în interes de serviciu şi a părăsit locul de muncă fără aprobarea 
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superiorului direct. 
În cauză, reclamantul a contestat situaţia de fapt în sensul că ar fi părăsit locul de muncă 

pentru a hrăni o căţeluşă din apropiere şi pentru a-l ajuta pe martorul [...] să cureţe zona de 
recipientele găsite, apărări respinse de instanţă ca nefondate raportat la ansamblul probator 
administrat în cauză. 

În acest sens, instanţa a reţinut adresa nr. GSS/788/2014 emisă de S.C. [...] S.A. şi raportul 
de eveniment nr. 1786 din 05.08.2013, declaraţiile  martorilor [...] şi [...] care au arătat şi faptul că o 
parte din bidoane se aflau lângă pompe, pregătite pentru încărcare, având iz de produs petrolier. 

S-au înlăturat ca nerelevante declaraţiile martorilor [...] şi ale martorului [...] care confirmă 
ipoteza prezentată de reclamant, în condiţiile în care şi acest martor a formulat contestaţie împotriva 
deciziei sale de concediere pentru aceeaşi faptă. 

Deşi iniţial, prin nota explicativă, reclamantul a recunoscut că nu avea voie să folosească 
autoturismul societăţii de serviciu decât în scopul în care i-a fost dată şi că la plecarea sa din unitate 
nu a anunţat şeful direct, cu ocazia administrării probei cu interogatoriul său reclamantul revine 
asupra acestor declaraţii arătând că nu cunoştea de existenţa acestor obligaţii iar curăţarea zonei de 
bidoane goale era în interes de serviciu, astfel încât nu se impunea anunţarea şefului direct. 
Analizând responsabilităţile stabilite prin fişa postului instanţa a constatat că acest lucru nu intra în 
sfera atribuţiilor sale de serviciu, colectarea şi distrugerea probelor referindu-se exclusiv la 
reziduurile cu care lua contact în virtutea funcţiei sale de laborant chimist. 

Raportat la dispoziţiile legale menţionate şi la materialul probator administrat în cauză, 
instanţa a constatat că existenţa faptelor reţinute în sarcina reclamantului sunt dovedite. 

În ceea ce priveşte sancţiunea aplicată, instanţa a reţinut dispoziţiile art. 250 alin. 1 din 
Codul muncii, potrivit cărora alegerea sancţiunii disciplinare ce urmează a fi aplicată salariatului se 
face în funcţie de gravitatea faptei, avându-se în vedere, printre altele, şi gradul de vinovăţie a 
salariatului. Astfel, s-a constatat că sancţiunea aplicată este proporţională cu gravitatea faptelor, 
acestea fiind calificate chiar prin Regulamentul intern ca fiind  abateri deosebit de grave. S-a 
constatat că acest lucru este explicabil întrucât tentativa de sustragere a bunurilor angajatorului, în 
orice cantitate, este o faptă săvârşită cu intenţie care, dincolo de prejudiciul material ce urmează a fi 
produs, afectează decisiv relaţia dintre părţile contractului individual de muncă, care ar trebui să se 
caracterizeze prin onestitate şi încredere. 

De asemenea textul de lege menţionat pretinde aplicarea în plus şi a altor criterii de 
apreciere a gravităţii faptei comise de salariat, respectiv eventualele sancţiuni disciplinare suferite 
anterior. În acest sens, instanţa a reţinut că  reclamantul nu este la prima abatere, anterior fiind 
sancţionat pentru abateri similare, prin decizia nr. 29/05.09.2012, pentru faptul că a desfăşurat 
activităţi care nu au legătura cu serviciul în timpul programului de lucru şi a părăsit locul de muncă 
fără aprobarea superiorului direct. 

În consecinţă, raportat la criteriile de individualizare prevăzute de norma legală anterior 
evocată, la numărul abaterilor reţinute în sarcina reclamantului, instanţa a apreciat că măsura 
concedierii disciplinare a contestatorului este legală şi temeinică, motiv pentru care a respins 
cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată. 

Potrivit art. 5.1.1. lit. „h”, „q” şi „x”, art. 5.1.2. lit. „k” şi „m”, art. 5.1.3 lit. „f” şi „i” din 
Regulamentul intern şi art. 247 alin. 2 din Codul muncii instanţa de fond a constatat că fapta a fost 
săvârşită de reclamant, că este una deosebit de gravă iar măsura desfacerii disciplinare a 
contractului de muncă este legală şi temeinică, respingând astfel acţiunea promovată de reclamant 
împotriva acestei decizii de sancţionare. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...] care a criticat-o pentru 
următoarele aspecte: 

1). Instanţa de fond a cercetat cauza şi în mod greşit reţine şi alte motive privind desfacerea 
contractului reclamantului de muncă, faţă de decizia nr. 23/30.08.2013. 

Astfel, deşi în decizia de desfacere a contractului de muncă se reţine doar tentativa de furt, 
instanţa cercetează cauza şi pentru „alte abateri grave” prevăzute de Regulament (pag. 4 alin. 3 şi 4 
din sentinţă, respectiv: folosirea mijloacelor auto din dotare în alte scopuri decât interesele 
societăţii, şi părăsirea locului de muncă fără acordul şefilor ierarhici). 
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Însă, aceste motive „suplimentare” nu sunt reţinute în decizia nr.  23/30.08.2013 emisă de 
angajator. Un singur motiv se reţine în decizia atacată (tentativa de furt), iar motivele suplimentare 
sunt menţionate ca şi condiţii în care s-a comis pretinsa abatere disciplinară. 

Instanţa nu putea extinde obiectul cercetării judecătoreşti, şi mai mult decât atât, să şi reţină 
aceste motive în hotărârea pronunţată. 

2). Instanţa de fond nu a făcut o aplicare corespunzătoare a dispoziţiilor art. 248 şi 250 din 
Codul muncii, în sensul că a apreciat greşit faţă de aceste criterii gravitatea faptei şi sancţiunea 
corespunzătoare acesteia. 

De altfel, se poate spune chiar că instanţa de fond nici nu a analizat prin propriile percepţii 
când a fost vorba de „gravitatea faptei”, criteriu determinant în stabilirea unei sancţiuni disciplinare. 

Toate criteriile prevăzute de art. 248 şi 250 Codul muncii, raportate la probele din dosar, 
demonstrează că sancţiunea desfacerii contractului de muncă, este vădit disproporţionată faţă de 
fapta comisă. 

Faţă de criteriile de mai sus, sancţiunea disciplinară aleasă de unitate şi menţinută de 
instanţă, este vădit nelegală şi netemeinică. 

Fără să mai reia considerentele care au condus la stabilirea sancţiunii, consideră că trebuie să 
arate faptul că art. 248 Codul muncii prevede 5 sancţiuni aplicabile celui ce comite o abatere 
disciplinară, dintre care cea mai gravă este desfacerea contractului de muncă. 

Instanţa trebuia să observe că unitatea putea aplica o altă sancţiune mai uşoară (chiar 
reducerea salariului reclamantului), tocmai pentru faptul că regulamentul intern invocat de unitate, 
prevede că este atrasă „răspunderea disciplinară”, şi nu obligatoriu cea mai gravă, a desfacerii 
contractului de muncă. 

Solicită a se avea în vedere şi aceste criterii personale la aprecierea temeiniciei deciziei de 
desfacere a contractului de muncă. 

În dovedirea susţinerilor sale, reclamantul a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri.  
În drept, a invocat dispoziţiile art.466, 476 alin. 1 şi 480 alin. 2 din Noul Cod de procedură 

civilă. 
Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 

dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea constată că apelul este întemeiat. 
Prin decizia nr. 23/30.08.2013 s-a dispus în conformitate cu dispoziţiile art. 247 şi 248 alin. 

1 lit. „e” din Codul muncii şi art. 5.1.1 lit. „h”, „q” şi „x”, art. 5.1.2 lit. „k” şi „m”, art. 5.1.3. lit. „f” 
şi „i” din Regulamentul intern, desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al 
reclamantului, reţinându-se în sarcina sa faptul că a fost surprins în timp ce manipula recipienţi în 
apropierea pompei obiectiv 425 în vederea sustragerii de motorină de cea mai bună calitate, nu a 
folosit autoturismul din dotare în interes de serviciu şi a părăsit locul de muncă fără aprobarea 
superiorului direct. 

Aşadar, chiar în decizia de concediere au fost reţinute aceste fapte, astfel că nu poate fi 
primită critica apelantului potrivit cu care instanţa de fond a extins cercetarea judecătorească şi la 
alte fapte în afara celor pentru care s-a aplicat sancţiunea. 

Mai mult decât atât, chiar reclamantul a recunoscut în nota explicativă că nu avea voie să 
folosească maşina de serviciu decât în scopul în care i-a fost dată iar în legătură cu părăsirea locului 
de muncă, a arătat că a plecat fără să anunţe. 

Întrucât în decizia de concediere au fost menţionate toate aceste fapte care au făcut şi 
obiectul cercetării disciplinare, era firesc ca şi instanţa de judecată să le analizeze în cuprinsul 
hotărârii. 

În ceea ce priveşte faptele reţinute de angajator ca fiind abateri deosebit de grave, Curtea 
constată că nu toate aceste fapte sunt sancţionate cu desfacerea disciplinară a contractului individual 
de muncă. 

Potrivit art. 5.1.1. lit. „h”, „q” şi „x” din Regulamentul intern, sunt considerate abateri 
disciplinare folosirea mijloacelor auto din dotare în alte scopuri decât interesele societăţii, 
părăsirea locului de muncă, neinformarea şefilor ierarhici despre evenimentele şi/sau abaterile 
înregistrate (indiferent de natura lor). 
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Potrivit art. 5.1.2. lit. „k” şi „m” din Regulamentul intern, sunt abateri disciplinare grave 
neîndeplinirea [...]nilor şi atribuţiilor de serviciu ce revin locului de muncă conform fişei postului 
şi părăsirea locului de muncă fără acordul şefilor ierarhici. 

Din ansamblul materialului probator rezultă că reclamantul a părăsit locul de muncă fără a 
avea acordul şefilor ierarhici şi a folosit maşina de serviciu în alt scop decât cel pentru care i-a fost 
încredinţată însă, nu se poate reţine  că acesta nu şi-a îndeplinit sarcinile de serviciu din fişa postului 
astfel că art. 5.1.2. lit. „k”  şi „m” din Regulamentul intern nu este incident în cauză, cele două fapte 
nefiind „abateri disciplinare grave” care să atragă desfacerea contractului de muncă. 

 În ceea ce priveşte cealaltă faptă reţinută de angajator şi anume „tentativa de furt motorină” 
aceasta este o faptă deosebit de gravă, care atrage desfacerea disciplinară a contractului de muncă 
dar cu condiţia ca ea să fie dovedită. 

În cauza de faţă, probele administrate nu conduc cu certitudine la această concluzie. 
Există certitudinea că reclamantul a încărcat în maşină mai multe bidoane goale dar această 

faptă nu are nicio legătură cu tentativa de furt de motorină atâta vreme cât în acele bidoane nu s-a 
găsit motorină iar reclamantul nu a fost surprins manipulând furtunul găsit în apropiere. 

În decizia de concediere se fac presupuneri asupra intenţiei reclamantului de a umple acele 
bidoane cu motorină însă aceste supoziţii nu pot constitui temei pentru o astfel de sancţiune în 
condiţiile în care nici martorii audiaţi nu au putut aduce vreun element cert care să contureze fapta 
reţinută de angajator. 

În conformitate cu prevederile art. 61 lit. „a” din Codul muncii „concedierea disciplinară 
poate să intervină în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la 
regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul 
colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern”.  

Angajatorul poate dispune concedierea disciplinară în cazul săvârşirii cu vinovăţie a unei 
fapte grave dar, aşa cum am arătat mai sus, părăsirea locului de muncă şi folosirea maşinii de 
serviciu nu sunt prevăzute în Regulament ca fiind fapte grave iar „tentativa de sustragere motorină” 
nu a fost în nici un fel dovedita. 

Întrucât o parte dintre faptele imputate reclamantului au fost probate, Curtea apreciază că 
sunt îndeplinite condiţiile răspunderii disciplinare din perspectiva art. 247 din Codul Muncii însă, 
pentru aplicarea sancţiunii, trebuie avute în vedere criteriile stabilite de art. 250 din Codul Muncii. 

Trebuie observat că nu a fost probată producerea unor consecinţe grave ale abaterii 
disciplinare, nu rezultă că reclamantul ar mai fi fost sancţionat disciplinar sau ar fi avut o 
comportare generală în serviciu negativă şi nu rezultă scopul absenţei reclamantului de la locul de 
muncă sau al folosirii maşinii de serviciu. 

Aşadar, sancţiunea disciplinară aplicată, respectiv desfacerea contractului individual de 
muncă, a fost greşit aplicată de angajator. 

De asemenea, Curtea are în vedere şi Decizia nr. 11/2013 pronunţată  în recurs în interesul 
legii de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin care s-a stabilit că instanţa competentă să soluţioneze 
contestaţia salariatului împotriva sancţiunii disciplinare aplicate de către angajator, constatând că 
aceasta este greşit individualizată, o poate înlocui cu o altă sancţiune disciplinară. 

În raport de toate aceste considerente, Curtea consideră că sancţiunea care trebuia aplicată 
reclamantului era cea a reducerii salariului pentru 3 luni cu 10% prevăzută de art. 248 alin. 1 lit. „c” 
din Codul Muncii. 

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, se va admite apelul dar 
se va schimba sentinţa apelată numai în parte, în sensul că decizia contestată nu va fi anulată ci se 
va înlocui doar sancţiunea aplicată, urmând a se menţine restul dispoziţiilor sentinţei, inclusiv cea 
privind despăgubirilor la care reclamantul are dreptul, egale cu drepturile salariale de care ar fi 
beneficiat, în mod evident, la stabilirea acestora, urmând a se ţine cont de sancţiunea reducerii 
salariului. 

Decizia civilă nr. 286/CM/09.09.2014 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 
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22. Modificarea cererii de chemare în judecată. Primărie. Împiedicarea 
salariatului să lucreze. 
 

1. O modificare a cererii sub aspectul cadrului procesual pasiv înseamnă fie adăugarea unuia sau a 
mai multor pârâţi faţă de cel sau cei iniţial indicaţi în cererea de chemare în judecată, fie substituirea 
pârâtului iniţial sau a unuia dintre pârâţii iniţiali cu unul sau mai mulţi pârâţi. Întotdeauna, pentru a fi în 
prezenţa unei modificări a cererii sub aspectul cadrului procesual pasiv, este necesar să fie vorba despre 
persoane diferite. 

Cum Primăria nu este nici instituţie, nici persoană juridică, o cerere de chemare în judecată 
formulată în contradictoriu cu aceasta se impune a fi precizată sub aspectul cadrului procesual pasiv, 
precizare care nu constituie o modificare a cererii de chemare în judecată în condiţiile în care precizarea se 
face în sensul indicării localităţii respective şi a reprezentanţilor acesteia, implicaţi în raportul juridic dedus 
judecăţii. 

2. Nu se poate reproşa unui salariat care este victima unei modificări nelegale a felului muncii că nu 
a exercitat atribuţiile care i-au fost impuse nelegal şi nu poate fi imputat unui salariat care este împiedicat 
să lucreze potrivit contractului individual de muncă faptul că acesta nu s-a mai prezentat la locul de muncă 
doar pentru a nu fi lăsat să lucreze, întrucât într-un asemenea caz angajatorul tinde să se prevaleze de 
propria turpitudine. 

 
Art. 17 alin. 5, art. 41 alin. 1 şi alin. 3 lit. c) Codul Muncii 

Art. 272  și art. 247 alin. 2 Codul Muncii 
 

I. Sentinţa şi încheierea apelate: 
1. Prin sentinţa civilă nr. 668/21.03.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă a admis în 

parte formulată de reclamantul LI în contradictoriu cu pârâţii Oraşul M, prin Primar, şi Primarul 
oraşului M, a anulat dispozitia nr. 30/31.01.2013 şi dispozitia nr. 438/07.08.2012, a dispus 
reintegrarea reclamantului pe postul ocupat anterior emiterii dispozitiilor anulate, a obligat parații sa 
plătesca reclamantului despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate și cu 
celelalte drepturi de care acesta ar fi beneficiat, de la data concedierii și până la reintegrarea 
efectivă, precum şi daune morale de 5.000 lei. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Cu nr. 644/22.09.2008 a fost inregistrat contractul individual de muncă incheiat intre 
Primaria Orașului M, in calitate de angajator, si LI, in calitate de salariat. S-a stabilit ca durata 
contractului individual de munca este pentru o perioada nedeterminata, incepand cu data de  
22.09.2008, pe functia de muncitor tr. III – fochist, activitatea urmand a fi desfășurată la Serviciul 
privind administrarea domeniului public și privat. La punctul F se prevede ca atributiile postului 
sunt prevăzute in fișa postului, anexa la contractul individual de muncă. 
 Prin dispozitia nr. 438/07.08.2012 emisa de Primarul Orașului M se dispune completarea 
atribuțiilor de serviciu ale reclamantului LI, in temeiul art. 17 alin. 5 CM.  
 Prin decizia nr. 30/31.01.2013 emisă de paratul Primarul Orasului M se dispune desfacerea 
disciplinara a contractului individual de muncă al reclamantului LI, incepând cu data de 01.02.2013 
(art. 1).   
 In preambulul deciziei nr. 30/31.01.2013 se menționează că va inceta contractul individual 
de munca ca urmare a absențelor nemotivate de la serviciu si nerespectarea in mod repetat a 
programului de lucru in perioada 28.12.2012 – 29.01.2013 si a actelor de violenta provocate de 
salariat. 

Analizand dispozitia nr. 438/07.08.2012 depusa de parata si aflata la fila 109 dosar se 
constata ca aceasta nu a fost comunicata reclamantului, fapt retinut si cu ocazia solutionarii 
exceptiei tardivitatii. Instanța retine ca prin dispozitia nr. 438/07.08.2012 s-au modificat in fapt 
atribuțiile de serviciu ale reclamantului. Potrivit art. 17 alin. 3 lit. d  CM, fisa postului este parte a 
contractului individual de munca, a carei modificare trebuie sa procedura prevazuta de art. 17 alin. 5 
CM. 

Conform art. 17 alin. 5 CM, orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) 
în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la 
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contract, într-un termen de 20 de zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia 
situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege. 

Drept urmare, eventuala completare/modificare a atribuțiilor de serviciu trebuie realizată 
prin act aditional la contractul individual de munca, astfel incat dispozitia nr. 438/07.08.2012 nu 
poate produce efecte sub aspectul analizării respectarii/nerespectarii acelor atribuții de serviciu de 
către reclamant. Instanta retine ca atributiile de serviciu ale reclamantului sunt cele mentionate in 
fisa postului anexa la contractul individual de munca, atributii asupra carora angajatorul si-a 
indeplinit obligatia de informare prevazuta de art. 17 alin. 1 CM. 

Pe fondul cauzei, instanța a analizat existența unor elemente care să atragă nulitatea absolută 
a deciziei nr.  30/31.01.2013. 

Art. 251 C. Mc. dă satisfacţie principiului dreptului la apărare, iar nerespectarea lui de către 
angajator se sancţionează cu nulitatea absolută a măsurii dispuse. Prima etapă în realizarea 
cercetării constă în convocarea salariatului; aceasta trebuie făcută în scris de persoana împuternicită 
(persoanele împuternicite) de angajator, precizându-se, obiectul, data, ora şi locul întrevederii. 
Convocarea trebuie făcută cu câteva zile înainte de data „întrevederii”, într-un termen rezonabil, ce 
ar trebui prevăzut în regulamentul intern. Se dă astfel posibilitatea celui învinuit să-şi pregătească 
apărarea. 

Sancţionarea disciplinară este legală în lipsa cercetării prealabile, doar în ipoteza în care 
salariatul refuză să dea curs convocării. 

Cercetarea prealabilă se va finaliza cu un proces-verbal sau referat întocmit de comisia 
împuternicită (persoanele împuternicite) să o efectueze în care se consemnează rezultatele acesteia, 
inclusiv, după caz, refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta şi de a-şi motiva poziţia ori, 
motivarea pentru care apărările sale au fost înlăturate, propunerea de sancţionare (sau nu), 
sancţiunea ce poate fi aplicată. 

In cauza, s-a realizat cercetarea disciplinara prealabila, asa cum este reglementata de art. 251 
CM, insa dispozitiile art. 62 alin. 3 si art. 252 CM, care reglementeaza continutul obligatoriu al unei 
decizii de incetare a contractului individual de munca, se constata, analizand decizia nr 
30/31012013, ca nu au fost respectate. 

Potrivit art. 252 alin. 2 CM, sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se cuprind în mod 
obligatoriu: a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară; b) precizarea prevederilor din statutul 
de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil 
care au fost încălcate de salariat; c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în 
timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), 
nu a fost efectuată cercetarea; d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică; e) 
termenul în care sancţiunea poate fi contestată; f) instanţa competentă la care sancţiunea poate fi contestată. 

Astfel, in continutul deciziei nr.  30/31.01.2013 nu se regasesc mentiunile obligatorii 
referitoare la precizarea motivelor pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul 
cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 251 alin. (3), nu a 
fost efectuată cercetarea, instanta judecatoreasca la care se contesta. 

Menţiunile şi precizările pe care în mod obligatoriu trebuie să le conţină decizia de 
concediere au rolul, în primul rând, de a-l informa concret şi complet pe salariat cu privire la 
faptele, motivele şi temeiurile de drept pentru care inceteaza contractul individual de munca, 
inclusiv cu privire la căile de atac,termenele si instanta la care are dreptul să conteste temeinicia şi 
legalitatea măsurilor dispuse din voinţa unilaterală a angajatorului. 

Analizand abaterile retinute de angajator, instanta constata ca nu poate fi antrenata 
raspunderea disciplinară a reclamantului. In ceea ce privește absențele nemotivate de la serviciu, 
instanta retine ca in fapt reclamantului nu i s-a permis accesul la locul de munca. Rezulta fara 
echivoc ca reclamantul s-a prezentat la serviciu dupa terminarea concediului medical, fiind insa 
impiedicat sa-si exercite sarcinile de serviciu, respectiv acelea de fochist. Apararile angajatorului 
referitoare la faptul ca LI nu mai ocupa functia de fochist nu pot fi retinute, in contextul in care, asa 
cum s-a aratat, nu a intervenit o modificare, cu respectarea dispozițiilor legale, a contractului 
individual de munca sub aspectul felului muncii si a atributiilor postului. Nici abaterile referitoare la 
savarsirea unor acte de violenta nu pot fi retinute, rezultand ca reclamantul a fost cel agresat si 
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impiedicat sa-si exercite atribuțiile de serviciu, așa cum sunt prevăzute in contractul individual de 
muncă și fișa postului anexă. 

Lipsa mentiunilor obligatorii din continutul dispozitiei nr. 30/31.01.2013 coroborata cu lipsa 
savarsirii unor abateri disciplinare de către reclamant, nu poate atrage decât anularea dispoziției nr. 
30/31.01.2013. 

In ceea ce priveste daunele morale, instanta retine, conform art. 253 alin. 1 CM, producerea 
unui prejudiciu reclamantului generat de pierderea locului de munca, afectarea starii de sanatate, 
insa cuantumul acestor despagubiri solicitat este mult prea mare raportat la circumstantele spetei. 

2. Prin încheierea din 11.10.2013, tribunalul a respins excepţiile decăderii reclamantului din 
dreptul de a modifica cererea, tardivitatii formularii actiunii impotriva dispozitiei nr. 
438/07.08.2012, lipsei calitatii procesual pasive şi lipsei capacitatii de folosinta a Primăriei oraşului 
M. 

În motivarea încheierii, tribunalul a reţinut curmătoarele: 
 La data de 18.02.2013, a formulat actiune reclamantul LI în contradictoriu cu pârâta 
Primaria Orasului M prin Primar, solicitand anularea dispozitiei nr. 30/31.01.2013 si a dispozitiei 
nr. 438/07.08.2012. 
 Cu privire la exceptia decăderii reclamantului din dreptul de a-și modifica acțiunea, instanța 
a constatat ca la data de 10.10.2013, reclamantul LI a depus precizari, arătând ca intelege sa se 
judece in contradictoriu cu Primarul Orasului M si cu Orașul M prin Primar. 
 Instanța a apreciat ca la data de 10.10.2013 nu a intervenit o modificare a actiunii in sensul 
art. 204 NCPC, intrucat cererea a fost formulata si in forma initiala in contradictoriu cu Primarul 
Orasului M (in calitate de reprezentant al structurii functionale – Primaria orasului M). Primarul 
orasului M a avut cunostinta de actiune, fapt confirmat de citatia aflată la dosar și de cele două 
intampinari depuse. Drept urmare, prin precizari, reclamantul LI nu și-a modificat acțiunea, motiv 
pentru care va respinge exceptia decăderii. 
 Cu privire la exceptia tardivitatii formularii actiunii impotriva dispozitiei nr. 
438/07.08.2012, instanta a retinut că este nefondată, in condițiile in care parata nu a dovedit 
primirea efectiva de catre reclamant a dispozitiei respective. Procesul – verbal din 09.08.2012 și 
anuntul postat pe site-ul Primariei M nu fac dovada comunicarii efective a dispozitiei nr. 
438/07.08.2012 și a luării la cunoștință de către reclamant cu privire la completarea atributiilor de 
serviciu.  

In ceea ce priveste excepția lipsei calitatii procesual pasive si exceptia lipsei capacitatii de 
folosinta a Primariei orasului M, instanta a apreciat ca sunt nefondate. Reclamantul nu a investit 
instanța cu o cerere indreptată doar impotriva acestei structuri funcționale, ci a formulat acțiunea 
impotriva Primariei prin Primar. Ulterior, reclamantul si-a precizat actiunea, astfel incat exceptiile 
invocate sunt nefondate, urmand a fi respinse. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe şi acestei încheieri au formulat apel Primăria oraşului M, 
Oraşul M, prin Primar, şi Primarul oraşului M, solicitând rejudecarea cauzei în sensul respingerii 
cererii, în principal ca o consecinţă a excepţiilor invocate, iar în subsidiar ca nefondată. 
 În motivarea cererii de apel, apelanţii au arătat că instanţa a nesocotit cadrul procesual 
stabilit prin cererea de chemare în judecată, admiţând modificarea acesteia după momentul prevăzut 
de lege, iar pe de altă parte au fost respinse excepţiile invocate prin întâmpinare. În plus, instanţa nu 
a citat pârâţii introduşi în cauză şi nu le-a comunicat cererea de chemare în judecată. 
 Hotărârea este nelegală întrucât Primăria oraşului M nu se regăseşte în cuprinsul acesteia, 
deşi reclamantul nu a renunţat la judecată în contradictoriu cu ea. 
 Primăria oraşului M nu are calitate procesuală pasivă, dispoziţiile atacate aparţinând 
Primarului, iar contractul individual de muncă fiind încheiat cu angajatorul Primarul oraşului M. 
 Primăria nu are nici capacitate de folosinţă, art. 77 din Legea nr. 215/2001 prevăzând că 
aceasta este o structură funcţională cu activitate permanentă, aceasta nefiind cuprinsă în enumerarea 
limitativă a autorităţilor administraţiei publice locale prevăzută de art. 23 din aceeaşi lege. 



 

 154 

 Instanţa a respins în mod greşit şi excepţia tardivităţii formulării capătului de cerere privind 
anularea dispoziţiei nr. 438/7.08.2013, care faţă de refuzul reclamantului de a o primi, a fost 
comunicată prin afişare, fiind depăşit termenul de 30 de zile prevăzut de lege. 
 Dispoziţia nr. 30/2013 nu este nulă pe motiv că nu cuprinde motivele pentru care au fost 
înlăturate apărările salariatului, întrucât în procesele-verbale de cercetare disciplinară au fost 
menţionate apărările acestuia. Aceste procese-verbale, în special cel din 29.01.2013, completează 
dispoziţia de aplicare a sancţiunii disciplinare. 
 Cercetarea disciplinară a fost efectuată, iar în cuprinsul dispoziţiei se menţionează că aceasta 
poate fi atacată la instanţa competentă. 
 Faptele reţinute în sarcina intimatului există şi constituie abateri disciplinare. Acesta nu s-a 
prezentat la locul de muncă începând de la 20.08.2012 şi la revenirea la locul de muncă a intrat în 
conflict cu salariatul SA, care fusese desemnat să-l înlocuiască, încercând să-l împiedice pe acesta 
să-şi execute obligaţiile de serviciu, conflict ce a culminat cu exercitarea de violenţe verbale şi 
fizice asupra acestuia. 
 Conduita necorespunzătoare a intimatului s-a manifestat şi ulterior acestui incident, în 
sensul că s-a prezentat la locul de muncă la 7.01.2013 nedenotând intenţia de a-şi exercita atribuţiile 
de serviciu, fără a avea echipamentul de lucru – salopetă, spunând altor angajaţi că centrala este 
închisă şi că în aceste condiţii pleacă, iar până la 29.01.2013 nu s-a mai prezentat la locul de muncă. 
 Instanţa nu a indicat probele pe care s-au întemeiat cele reţinute în cuprinsul motivării şi nu 
a arătat motivul pentru care a respins susţinerile uneia dintre părţi şi le-a admis pe ale celeilalte, 
ceea ce nu constituie o motivare în accepţiunea art. 425 alin. 1 C. proc. civ. 
 Instanţa a reţinut greşit situaţia de fapt şi a apreciat greşit probele administrate, care nu au 
dovedit o situaţie de fapt diferită de cea reţinută în cuprinsul dispoziţiei nr. 30/2013, în timp ce 
interogatoriul intimatului şi declaraţiile martorilor SBE şi IC se coroborează cu înscrisurile care au 
stat la baza emiterii acelei decizii. 
 Ca o consecinţă a respingerii capătului de cerere referitor la anularea dispoziţiilor, apelanţii 
au solicitat şi respingerea cererii având ca obiect drepturile salariale neîncasate, precum şi cel 
referitor la daunele morale, care nu au fost dovedite. 
 Prin concluzii orale, intimatul reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefondat. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi au fost depuse la dosar rezoluţia 
Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa din 8.10.2013 din dosarul nr. 20/P/2013 şi adresa 
acestui parchet din 4.11.2014, hotărârea HCL M nr. 2(53)/29.06.2012 şi un tabel cu consilierii 
locali, tabele de pontaj. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Prin cererea de chemare în judecată, intimatul a indicat ca pârât pe Primăria oraşului M, 

care prin întâmpinare a invocat excepţia tardivităţii cererii de anulare a dispoziţiei nr. 
438/7.08.2012. 

La al doilea termen de judecată din 27.09.2013, instanţa a constat că la primul termen nu au 
fost puse în discuţie excepţiile tardivităţii, lipsei capacităţii de folosinţă, lipsei calităţii procesuale 
pasive, stabilind dezbaterea acestora pentru termenul următor din 11.10.2013. 

Cum cele din urmă excepţii nu au fost invocate prin întâmpinare, trebuie considerat că au 
fost invocate din oficiu de către instanţă, chiar dacă din cuprinsul încheierii lipseşte o menţiune 
expresă în acest sens. 

 Până la noul termen acordat în cauză, reclamantul a formulat la 10.10.2013 precizări în ceea 
ce priveşte cadrul procesual pasiv, chemând în judecată în calitate de pârâţi pe Primarul oraşului M 
şi pe Oraşul M, prin Primar. 

La termenul din 11.10.2013, reprezentatul pârâtei a invocat decăderea din dreptul 
reclamantului de a modifica cererea, cu menţiunea că în cuprinsul încheierii acesta este indicat prin 
expresia „reprezentantul reclamantului”, dar din context este evident că instanţa s-a referit la 
reprezentantul pârâtei, respectiv avocatul FS. În acelaşi sens, se reţine şi că instanţa s-a referit la 
reprezentanta reclamantului folosind expresia „reprezentanta pârâtei”, care a susţinut că nu este 
vorba despre o modificare a cererii, ci doar despre o precizare, respectiv avocatul DM. În 
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continuare, a fost menţionat cuvântul în replică al reprezentantului pârâtei, fiind fără îndoială că 
reprezentantul pârâtei s-a exprimat în replică faţă de reprezentanta reclamantului, nu tot a pârâtei, în 
concluzie partea care a invocat excepţia decăderii fiind pârâta Primăria oraşului M. 

2. În ceea ce priveşte excepţia decăderii reclamantului din dreptul de a modifica cererea de 
chemare în judecată, trebuie menţionat că o modificare a cererii sub aspectul cadrului procesual 
pasiv înseamnă fie adăugarea unuia sau a mai multor pârâţi faţă de cel sau cei iniţial indicaţi în 
cererea de chemare în judecată, fie substituirea pârâtului iniţial sau a unuia dintre pârâţii iniţiali cu 
unul sau mai mulţi pârâţi. Întotdeauna, pentru a fi în prezenţa unei modificări a cererii sub aspectul 
cadrului procesual pasiv, este necesar să fie vorba despre persoane diferite. 

Sub acest aspect, cazul primăriilor este unul particular. În limbajul comun, primăria 
reprezintă instituţia publică constituită la nivelul unei localităţi în vederea coordonării activităţilor 
de interes local, precum şi clădirea în care această instituţie funcţionează. Primăria este în acest sens 
instituţia condusă de primar care se ocupă cu chestiunile de interes local, angajaţii săi fiind 
cunoscuţi drept angajaţii primăriei. Strict juridic, primăria nu este nici instituţie şi nici persoană 
juridică, ci doar o structură funcţională care reuneşte, potrivit art. 77 din Legea nr. 215/2001, 
primarul, viceprimarul, secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi aparatul de specialitate al 
primarului. 

Sensul din limbajul comun al noţiunii de „primărie” este uneori promovat în detrimentul 
celui juridic chiar de autorităţile locale, cum s-a întâmplat în speţă în cazul contractului individual 
de muncă al intimatului, în care Primăria oraşului M a fost indicată în calitate de angajator (fila 69 
din dosarul de fond). 

În acelaşi sens, fiind citată în proces, Primăria oraşului M a semnat un contract de asistenţă 
juridică, astfel cum rezultă din împuternicirea avocaţială depusă la fila 83 din dosarul de fond, deşi 
în lipsa capacităţii de folosinţă pe care a susţinut-o prin cererea de apel nu şi-ar fi putut asuma 
obligaţii. 

De asemenea, convocarea intimatului la cercetarea disciplinară poartă antetul Primăriei 
oraşului M. 

Cum însă Primăria nu este nici instituţie, nici persoană juridică, o cerere de chemare în 
judecată formulată în contradictoriu cu aceasta se impune a fi precizată sub aspectul cadrului 
procesual pasiv, precizare care nu constituie o modificare a cererii de chemare în judecată în 
condiţiile în care precizarea se face în sensul indicării localităţii respective şi a reprezentanţilor 
acesteia, implicaţi în raportul juridic dedus judecăţii. 

Astfel, primăria nu este o persoană şi cu atât mai puţin o persoană diferită de autorităţile 
locale, ea desemnând în limbajul comun instituţia condusă de primar, astfel încât, faţă de sensul 
juridic diferit, instanţa trebuie să pună în discuţia părţilor indicarea corectă a pârâtului, respectiv 
pârâţilor. Această indicare corectă nu duce la modificarea cererii de chemare în judecată întrucât nu 
se înlocuieşte un pârât cu altul sau alţii şi nici nu se adaugă alţi pârâţi, ci doar se dă posibilitatea 
reclamantului să confere sens juridic unui cuvânt din limbajul comun care, din punct de vedere 
juridic, desemnează altceva decât în limbajul comun. 

Or prin precizarea că pârâţi sunt Oraşul şi Primarul, intimatul nu a introdus în cauză noi 
pârâţi, ci doar a clarificat ce a vrut să spună prin menţionarea în cererea de chemare în judecată a 
primăriei, fără a conferi calitate de pârât unor entităţi constituite în afara autorităţii publice locale 
din oraşul M. 

În aceste condiţii, soluţia primei instanţe de respingere a excepţiei decăderii din dreptul 
reclamantului de a modifica cererea de chemare în judecată se dovedeşte legală şi temeinică. 

3. Primăria neavând deci calitate de pârât, nu s-ar mai putea susţine excepţiile lipsei 
capacităţii de folosinţă şi lipsei calităţii procesuale a acesteia, cele două excepţii fiind de asemenea 
respinse corect de prima instanţă. 

În ceea ce priveşte excepţia tardivităţii cererii de anulare a dispoziţiei nr. 438/7.08.2013, se 
constată că acesta este un act de dreptul muncii, întrucât are ca obiect completarea atribuţiilor de 
serviciu al intimatului şi este emisă invocându-se art. 17 alin. 5 C. Mc. Chiar în condiţiile refuzului 
de primire din partea intimatului, afişarea dispoziţiei pe site-ul primăriei nu face dovada 
comunicării ei către intimat, astfel că în mod corect prima instanţă a reţinut că cererea de anulare a 
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acestei dispoziţii nu este tardivă. Sub un alt aspect, nici prin întâmpinare şi nici prin cererea de apel, 
apelanţii nu au fost în măsură să precizeze ce lege ar prevedea termenul de 30 de zile în care 
respectiva dispoziţie ar fi putut fi contestată, în condiţiile în care cererea dedusă judecăţii este una în 
materie de muncă, iar nu de contencios administrativ, iar dispoziţia nr. 738/2012 nu a fost emisă în 
materie disciplinară. 

4. În ceea ce priveşte citarea părţilor, prima instanţă a pronunţat încheierea din 11.10.2012 
cu citarea părţilor care compuneau la acel moment cadrul procesual indicat prin cererea de chemare 
în judecată, iar ulterior, luând act de precizarea acesteia sub aspectul cadrului procesual pasiv, a 
soluţionat cauza cu citarea şi a Oraşului şi a Primarului, astfel cum rezultă din dovezile de 
comunicare aflate la filele 120 şi 121 din dosarul de fond, citaţiile fiind înmânate funcţionarului 
însărcinat cu primirea corespondenţei pentru termenul din 8.11.2013, ulterior pârâţii dobândind 
termen în cunoştinţă ca urmare a acestei înmânări. 

În consecinţă, apelul împotriva încheierii  din 11.10.2013 va fi respins ca nefondat, 
reţinându-se şi caracterul nefondat al criticii referitoare la citarea părţilor inclusiv cu privire la 
sentinţa apelată, astfel cum a rezultat mai sus. 

În ceea ce priveşte susţinerea referitoare la necomunicarea cererii de chemare în judecată, 
curtea reaminteşte că pârâţii au fost citaţi pentru termenul din 8.11.2014, când nu au invocat 
neprimirea cererii de chemare în judecată. O asemenea neregularitate putea fi invocată, potrivit art. 
178 alin. 3 lit. b) C. proc. civ., până la termenul următor, ceea ce nu s-a întâmplat. Pe de altă parte, 
cererea a fost comunicată Primăriei, despre care s-a reţinut că nu reprezintă o „persoană diferită” în 
raport cu Primarul şi cu Oraşul. 

Raportat la motivele de apel, este irelevant sub acest aspect că reclamantul nu a renunţat la 
judecată în contradictoriu cu primăria, întrucât acesta nu a făcut decât să-şi precizeze cererea de 
chemare în judecată indicând în termeni juridici cadrul procesual pasiv, astfel că este pe deplin 
explicabil că primăria nu a mai figurat în dispozitivul sentinţei. 

Examinând sentinţa apelată, curtea constată că aceasta este motivată, cuprinzând 
considerentele pe baza cărora soluţia a fost pronunţată. Aceste considerente fac şi ele obiectul 
judecăţii în apel împreună cu soluţia tribunalului, ele urmând a fi cenzurate de curtea de apel, care, 
în măsura în care le va considera incorecte, urmează să le înlocuiască cu propriile considerente atât 
în cazul în care ar menţine soluţia primei instanţe, cât şi în situaţia în care a schimba-o în tot sau în 
parte. 

Ipoteza unei nulităţi a sentinţei apelate, în ceea ce priveşte motivarea, ar putea interveni 
numai în cazul unei lipse totale a motivării, ceea ce în speţă nu este cazul, întrucât prima instanţă a 
motivat fiecare soluţie, adică a indicat motivele pentru care fie a admis, fie a respins cererile 
părţilor, aşa cum prevede art. 425 alin. 1 lit. b) C. proc. civ. Prin expresia „cererile părţilor” se au în 
vedere capetele de cerere, iar nu fiecare argument folosit de părţi în apărare, instanţa putând analiza 
global unele argumente, nefiind nevoită să reproducă şi să analizeze distinct fiecare afirmaţie a 
părţilor. 

5. Prin contractul individual de muncă nr. 644/22.09.2008, intimatul a fost angajat ca 
fochist. 

Prin dispoziţia nr. 438/7.08.2012 s-a dispus completarea atribuţiilor de serviciu ale acestuia, 
în sensul asigurării încărcării deşeurilor menajere din pubelele şi recipienţii existenţi în gospodăriile 
cetăţenilor, încărcarea gunoiului menajer stradal depozitat în tomberoane sau cărucioare mobile, 
încărcarea deşeurilor menajere depozitate de cetăţeni, executarea lucrărilor de decolmatare a 
canalelor şi şanţurilor. 

Se constată că, în raport cu postul de fochist prevăzut în contractul individual de muncă, 
atribuţiile conferite intimatului prin dispoziţia nr. 438/7.08.2012 nu se circumscriu postului de 
fochist, tinzându-se la modificarea felului muncii. 

Acest lucru este implicit recunoscut prin respectiva dispoziţie, în care se invocă art. 17 alin. 
5 C. Mc., care se referă chiar la modificarea contractului individual de muncă. Contrar însă acestei 
prevederi, care prevede că orice modificare impune încheierea unui act adiţional la contract, 
Primarul a dispus unilateral modificarea felului muncii, adăugând atribuţiilor specifice de fochist şi 
pe cele mai sus enumerate. 
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Fiind astfel încălcat art. 17 alin. 5, precum şi art. 41 alin. 1 şi alin. 3 lit. c) C. Mc., care 
permit modificarea felului muncii doar prin act adiţional, respectiv prin acordul părţilor, dispoziţia 
este lovită de nulitate, ceea ce şi prima instanţă a reţinut corect în sentinţa pronunţată. 

6. Dacă la nivel scriptic prin dispoziţia nr. 438/2012 atribuţiile de fochist ale intimatului au 
fost doar completate, în fapt acestuia nu i s-a mai permis să lucreze ca fochist. 

În acest sens, martorul SBE, şeful serviciului de utilităţi publice la momentul faptelor deduse 
judecăţii, a declarat că, atunci când intimatul s-a întors la serviciu, ar fi dorit să îşi preia sarcinile de 
serviciu, respectiv de fochist; de la BI şi SA martorul ştie că aceştia l-au împiedicat, spunându-i că 
nu mai are funcţia de fochist. 

De asemenea, martorul IC, şef de formaţie în cadrul serviciului de gospodărire comunală, a 
declarat că în cursul anului 2012 reclamantului i-a fost schimbată fişa postului, acesta nemaiavând 
calitatea de fochist în luna decembrie 2012. 

Nemaifiindu-i permis să lucreze ca fochist, ceea ce constituia felul muncii potrivit 
contractului individual de muncă, intimatul a avut un conflict cu salariatul SA, rezultând că şi-a 
manifestat dezaprobarea faţă de faptul că nu i s-a permis să lucreze potrivit felului muncii pentru 
care fusese angajat. 

În contextul în care intimatul s-a prezentat la locul de muncă la 28.12.2012 şi nu i s-a permis 
să lucreze, spunându-i-se de către ceilalţi salariaţi că nu mai are calitatea de fochist, martorii mai 
sus menţionaţi, superiori din punct de vedere ierarhic, confirmând această împrejurare în faţa primei 
instanţe, nu i se poate reproşa acestuia că nu a lucrat ca fochist şi implicit nici că nu s-a prezentat la 
locul de muncă spre a lucra ca fochist. 

Totodată, nu se poate reproşa unui salariat care este victima unei modificări nelegale a 
felului muncii că nu a exercitat atribuţiile care i-au fost impuse nelegal şi nu poate fi imputat unui 
salariat care este împiedicat să lucreze potrivit contractului individual de muncă faptul că acesta nu 
s-a mai prezentat la locul de muncă doar pentru a nu fi lăsat să lucreze, întrucât într-un asemenea 
caz angajatorul tinde să se prevaleze de propria turpitudine. 

În condiţiile în care intimatul era angajat ca fochist şi nu i-a permis să mai lucreze ca fochist, 
prezenţa sa la locul de muncă a devenit lipsită de finalitate, situaţie care se impută în întregime 
angajatorului, care nu a respectat contractul individual de muncă, modificându-l unilateral, cu 
încălcarea prevederilor legale mai sus menţionate. 

Pentru ca o faptă să constituie abatere disciplinară, art. 247 alin. 2 C. Mc. impune ca această 
să fi fost săvârşită cu vinovăţie şi să reprezinte o încălcare a contractului individual sau colectiv de 
muncă, a legii, a regulamentului intern sau a ordinelor şi dispoziţiilor legale ale superiorilor 
ierarhici, ceea ce în condiţiile mai sus expuse, în ceea ce priveşte acuzaţia privind absenţele 
nemotivate, nu s-ar putea reţine.  

Câtă vreme angajatorul este cel care încălcat contractul individual de muncă, nepermiţând 
salariatului să lucreze ca fochist, nu se poate reţine şi că salariatul ar fi încălcat acelaşi contract prin 
aceea că, în esenţă, nu a lucrat ca fochist, celelalte atribuţii neputându-i fi opuse. Situaţia este 
aceeaşi în legătură cu regulamentul intern, întrucât nici acesta nu permite modificarea unilaterală a 
felului muncii şi împiedicarea salariatului să lucreze potrivit felului muncii pentru care a fost 
angajat, iar ordinele superiorilor ierarhici pot fi opuse salariatului doar dacă acestea respectă 
prevederile legale, inclusiv art. 17 alin. 5 şi art. 41 C. Mc., care în speţă s-au încălcat de către 
angajator. 

În concluzie, se dovedeşte corectă constatarea de către prima instanţă a caracterului 
netemeinic al deciziei nr. 30/31.01.2013 sub aspectul absenţelor nemotivate. 

7. În ceea ce priveşte actele de violenţă fizică şi de limbaj provocate de salariat, respectiv 
cea de-a doua faptă reţinută în sarcina intimatului prin dispoziţia nr. 30/31.01.2013, a fost depusă în 
apel rezoluţia Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa din 8.10.2013 din dosarul nr. 
20/P/2013, prin care a fost dispusă neînceperea urmăririi penale faţă de SA sub aspectul infracţiunii 
de lovire şi alte violenţe, împotriva căreia intimatul nu a formulat plângere. În sprijinul acestei 
soluţii, Parchetul a reţinut că intimatul a fost cel care a iniţiat conflictul, SA încercând doar să-l 
imobilizeze şi să-l introducă în sediul poliţiei. 
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Cum însă fapta reţinută în sarcina intimatului prin decizia de concediere a constat în 
săvârşirea unor acte de violenţă reclamate prin sesizarea nr. 9137/28.12.2012 şi confirmate de 
martorul BI, care s-a referit la un incident petrecut „în apropierea biroului SCUP”, rezultă că 
aceasta a fost diferită de aceea petrecută în apropierea sediului poliţiei, reţinută în rezoluţia 
menţionată mai sus, când SA încerca să-l imobilizeze pe intimat şi să-l introducă în sediul poliţiei, 
astfel încât există serioase dubii că conflictul pe care l-ar început intimatul în zona sediului poliţiei 
ar fi chiar acela în legătură cu ceea ce i s-a imputat acestuia prin decizia de concediere, care s-ar fi 
petrecut „în apropierea biroului SCUP”. 

În privinţa acestui din urmă incident, probele administrate nu sunt în măsură să dovedească 
violenţele fizice şi de limbaj săvârşite de intimat asupra lui SA, în condiţiile în care, potrivit art. 272 
C. Mc., sarcina probei revine angajatorului. 

Astfel, în timpul cercetării disciplinare a fost valorificată declaraţia salariatului BI, care prin 
declaraţia nr. 618/28.01.013 a arătat că, la 27.12.2012, în apropierea biroului SCUP, intimatul a 
început să aducă injurii lui SA, după care l-a lovit, având în mână un obiect metalic de forma unei 
rozete. 

Martorul IC a declarat în faţa primei instanţe că la momentul conflictului nu se afla la 
serviciu, de faţă fiind BI şi ZI. De asemenea, nici martorul SBE nu se afla de faţă la momentul 
incidentului respectiv. În acelaşi sens, martorul AI a auzit o discuţie aprinsă, fără a fi în măsură să 
vadă ce s-a întâmplat. 

Deşi s-a susţinut de către apelanţi că intimatul a exercitat violenţe fizice şi verbale, 
angajatorul nu a fost în măsură să precizeze nimic concret cu privire la acesteia, respectiv unde ar fi 
fost lovit SA, eventual ce leziuni i-au fost produse şi ce cuvinte jignitoare i-au fost adresate, pentru 
a se putea aprecia dacă într-adevăr a fost vorba despre violenţe fizice şi de limbaj. Chiar şi în 
declaraţia lui SA nr. 9095/27.12.2012 acesta s-a exprimat generic în sensul că i-au fost aduse injurii, 
după care a fost lovit de către intimat, fără a specifica niciuna dintre presupusele injurii şi fără a se 
prezenta niciun detaliu despre cum a fost lovit, unde şi cât de tare, respectiv dacă i-au fost produse 
leziuni sau i-au fost provocate dureri. 

Afirmaţiile în sensul unor violenţe fizice şi de limbaj neprecizate în niciun fel nu pot permite 
concluzia că aceste violenţe s-au produs într-adevăr, în caz contrar hotărârea având un caracter 
arbitrar, supus exclusiv unor percepţii subiective ale unor persoane aflate în poziţie contradictorie, 
fără existenţa unor elemente obiective care să permită încadrarea faptelor, dincolo de limitele unui 
conflict verbal la baza căruia a stat modificarea unilaterală nelegală de către angajator a felului 
muncii reclamantului, în categoria violenţelor fizice şi de limbaj. 

În aceste condiţii, dispoziţia de concediere contestată se dovedeşte netemeinică şi sub 
aspectul celei de-a doua fapte, astfel că în mod corect a fost anulată de către prima instanţă. 

8. În ceea ce priveşte motivele de nulitate a aceleiaşi dispoziţii, curtea constată că într-adevăr 
nu au fost indicate formal motivele pentru care au fost înlăturate apărările salariatului, iar instanţa la 
care dispoziţia poate fi contestată a fost indicată generic – instanţa competentă. 

Totuşi, faptele au fost reţinute în baza unor declaraţii şi referate indicate concret în cuprinsul 
dispoziţiei, ceea ce înseamnă că angajatorul a dat prevalenţă acestor probe în detrimentul apărărilor 
salariatului, astfel că indicarea probelor pe baza cărora au fost reţinute abaterile reprezintă implicit 
şi o motivare cu privire la nereţinerea apărărilor salariatului. 

De asemenea, neindicarea în concret a instanţei competente (adică Tribunalul Constanţa) nu 
atrage nulitatea deciziei în condiţiile în care intimatul a formulat contestaţie chiar la Tribunalul 
Constanţa, dispoziţia a prevăzut posibilitatea contestării ei la instanţa competentă, iar dreptul la 
acţiune nu se pierde în cazul sesizării unei instanţe necompetente. 

Ca urmare, motivele de nelegalitate reţinute de prima instanţă nu se confirmă, însă dispoziţia 
de concediere a fost corect anulată întrucât este netemeinică, după cum a fost arătat mai sus, astfel 
că în baza art. 80 C. Mc. a fost dispusă pe cale de consecinţă reintegrarea reclamantului în postul 
deţinut anterior şi obligarea pârâţilor la plata despăgubirii egale cu salariile şi cu celelalte drepturi 
de care ar fi beneficiat. 

9. În ceea ce priveşte daunele morale, curtea are în vedere că, în cazul concedierilor 
nelegale, despăgubirea salariatului pentru prejudiciul cauzat acestuia se realizează în principal prin 
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plata retroactivă a drepturilor salariale neîncasate, acestea reprezentând contravaloarea prejudiciului 
material cauzat salariatului prin concedierea nelegală.  

Prejudiciul este material atunci când poate fi cuantificat în bani şi prin aceasta se deosebeşte 
de prejudiciul moral, care nu poate fi cuantificat în bani. Prin urmare, clasificarea prejudiciului în 
material şi moral nu se suprapune peste clasificarea drepturilor subiective civile în patrimoniale şi 
nepatrimoniale. Aşa fiind, ca urmare a încălcării unui drept subiectiv patrimonial poate rezulta fie 
un prejudiciu material, fie un prejudiciu moral, fie ambele categorii de prejudicii. 

În cazul concedierii nelegale şi/sau netemeinice, drepturile încălcate de angajator au caracter 
patrimonial şi îşi au izvorul în contractul individual de muncă. Prejudiciul material cauzat 
salariatului este dat de contravaloarea drepturilor salariale neîncasate, iar prejudiciul moral poate 
exista în măsura în care, prin încălcarea aceloraşi drepturi patrimoniale ale salariatului, i-au fost 
aduse acestuia pagube suplimentare, necuantificabile în bani. 

Ca şi în dreptul comun, existenţa prejudiciului moral, dincolo că nu poate fi cuantificat în 
bani, trebuie dovedită. Faptul că în cazul conflictelor de muncă sarcina probei aparţine 
angajatorului, potrivit art. 272 C. Mc., nu înseamnă că prejudiciul moral este prezumat şi nici că 
orice afirmaţie a salariatului cu privire la existenţa acestui prejudiciu este invariabil considerată 
dovedită, angajatorul fiind de facto pus în situaţia de face o probaţiune imposibilă privind fapte 
negative contrare celor afirmate de salariat. Dimpotrivă, faptele negative se probează, ca şi în 
dreptul comun, prin dovedirea faptelor pozitive contrare, chiar dacă aceasta presupune inversarea 
sarcinii probei: faptul pozitiv va fi dovedit de cel care îl afirmă. Astfel, dacă de exemplu salariatul 
afirmă că i-au fost cauzate probleme în domeniul vieţii private ori al demnităţii, acesta trebuie să 
dovedească faptul respectiv, neputând fi pus angajatorul în situaţia să probeze că viaţa privată a 
salariatului a decurs fără nici o problemă şi că demnitatea acestuia nu a suferit atingeri, probaţiune 
care pentru angajator ar fi imposibilă şi ar presupune încălcarea dreptului său la un proces echitabil. 

În concluzie, din probele administrate poate în principiu rezulta existenţa unui prejudiciu 
moral adus salariatului, dacă circumstanţele în care a avut concedierea, atât obiective, cât şi 
personale ale salariatului, conduc la această concluzie. Dovedirea prejudiciului moral nu necesită 
existenţa unor probe diferite sau specifice, instanţa urmând să analizeze întregul material probator 
administrat şi utilizând în acest sens inclusiv prezumţiile simple.  

În speţă, prin cererea de chemare în judecată reclamantul a motivat cererea privitoare la 
daunele morale prin aceea că i-a fost generată în mod inerent o stare de tensiune, de disconfort 
material şi psihic.  

Fiind vorba despre o tensiune şi un disconfort inerent concedierii, rezultă că nu există un 
prejudiciu moral, care să se adauge celui material reparat potrivit art. 80 C. Mc., neputându-se reţine 
existenţa unui prejudiciu suplimentar decurgând din ceea ce este inerent oricărei concedieri. 
Reclamantul nu a furnizat el însuşi instanţei suficiente repere pe baza cărora să fie reţinută existenţa 
unui prejudiciu moral, constând în aspecte de fapt concrete care apoi să se verifice pe baza probelor 
administrate. Or un asemenea prejudiciu nu poate fi prezumat şi nici identificat în lipsa unor aspecte 
de fapt concrete susţinute în prealabil de reclamant. 

Ca urmare, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., curtea va admite apelul şi va schimba în 
parte sentinţa apelată, în sensul că va respinge ca nefondată cererea având ca obiect daunele morale, 
menţinând celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, şi va respinge apelul împotriva încheierii din 
11.10.2013 ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 480/CM/19.11.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 

23. Modificarea locului de muncă. Concediere netemeinică. Secretar-șef de 
facultate. 
 

Stabilirea locului de muncă al apelantei la sediul unei anumite facultăţi presupune imposibilitatea 
angajatorului de a-i pretinde să lucreze în cadrul altei facultăţi. 
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Mutarea apelantei la secretariatul altei facultăţi a tins la modificarea unilaterală a contractului 
individual de muncă al acesteia sub aspectul locului muncii, fiind depăşite limitele permise de prevederile 
invocate de intimată ale art. 40 alin. 1 lit. a)-c) C. Muncii. 

Potrivit art. 41 alin. 1 şi alin. 3 lit. b) C. Mc., modificarea locului muncii nu se poate face decât prin 
acordul părţilor, respectiv prin act adiţional, astfel încât orice manifestare unilaterală de voinţă din partea 
angajatorului, chiar îmbrăcând forma unor acte juridice, nu ar putea fi calificată ca având un caracter 
bilateral şi de aceea nu are aptitudinea de a modifica locul muncii. 

În lipsa unui acord al părţilor pentru modificarea locului muncii apelantei, locul muncii acesteia a 
rămas la facultatea indicată în decizia de numire în funcţia de secretar-şef. 

Prin refuzul de a-şi desfăşura activitatea în afara locului său de muncă, apelanta nu a făcut decât să 
se manifeste împotriva unei modificări unilaterale a raportului de muncă, dorind să continue desfăşurarea 
activităţii la locul său de muncă, ceea ce reprezintă o atitudine legitimă. 
 

Art. 40, 41 din Codul Muncii  
 

Prin sentinţa civilă nr. 1426/6.06.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă a respins ca 
nefondată cererea formulată de reclamanta IV în contradictoriu cu pârâta Universitatea X. 
Constanţa, prin care aceasta a solicitat anularea deciziilor pârâtei nr. 191/10.05.2013 şi 
147/13.05.2013, obligarea pârâtei la reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior concedierii 
şi să plătească acesteia drepturile salariale, indexate, majorate şi reactualizate şi a celorlalte drepturi 
de care ar fi beneficiat, de la data concedierii până la reintegrarea efectivă, precum şi cheltuielile de 
judecată.  

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Consiliul de administraţie al universităţii a adoptat la data de 09.04.2013 hotărârea nr.1891, 

prin care se aprobă trecerea salariatei IV, de la secretariatul Facultăţii de Inginerie Mecanică, 
Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii X. din Constanţa, la secretariatul Facultăţii de 
Litere. Această hotărâre este comunicată reclamantei la data de 15.04.2013, iar aceasta face 
menţiunea scrisă că nu este de acord, considerând că au fost încălcate art.4 alin 1 şi 2 din C. 
Mc.(fila 166) 

La data de 16.04.2013, rectorul universităţii dispune, prin dispoziţia nr.129, ca salariata IV, 
care are funcţia de secretar şef facultate, să işi desfăşoare activitatea la secretariatul Facultăţii de 
Litere, începând cu data de 17.04.2013, fără a se modifica salariul, veniturile salariale, durata, felul 
muncii şi atribuţiile de serviciu. 

În urma convocării salariatei la secretariatul general pentru a i se comunica dispoziţia 
rectorului, aceasta a refuzat să semneze de primire, sens în care a fost întocmită nota de informare 
nr.47/16.04.2013. 

La data de 10.05.2013, Universitatea X. din Constanţa emite Decizia nr. 191, prin care s-a 
dispus sancţionarea disciplinară a reclamantei în temeiul art. 248 alin. 1 lit. e) din Codul Muncii, 
pentru încălcarea cu vinovăţie a obligaţiilor de serviciu. Fapta reţinută de către angajator constă în 
nerespectarea obligaţiilor ce decurg din relaţiile de autoritate, în speţă refuzul de a executa 
prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 1891 din data de 09.04.2013 privind trecerea 
de la secretariatul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii 
X. din Constanţa, la secretariatul Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii X. din Constanţa, ca şi 
ale dispoziţiei rectorului nr.129/16.04.2013 emisă în aplicarea HCA. 

În cuprinsul deciziei se reţine că motivaţia salariatei cercetate este aceea că refuză să-şi 
desfăşoare activitatea într-un secretariat în care lucrările nu sunt la zi, precum şi faptul că ocupă 
funcţia de secretar şef şi nu doreşte să fie un simplu secretar. Comisia a înlăturat apărările salariatei, 
aspect motivat prin faptul că desfăşurarea activităţii la secretariatul Facultăţii de Litere nu îi 
modifică felul muncii, locul muncii, condiţiile de muncă, sarcinile şi atribuţiile de serviciu, lucru ce 
i s-a adus la cunoştinţă. Normele încălcate sunt: art. 39 (2) lit. a-c din Legea 53/2003 republicată, 
art. 8 (1), (11) şi (12) din Regulamentul de ordine interioară al universităţii, atribuţiile din fişa 
postului, conform cu care salariata este obligată să aplice hotărârile luate de conducerea 
universităţii. 



 

 161 

La data de 13.05.2013, pârâta emite Decizia nr.147, prin care s-a dispus încetarea 
raporturilor de muncă, începând cu data de 13.05.2013, prin desfacerea disciplinară a contractului 
individual de muncă în temeiul art. 61 lit. a din Codul Muncii. 

Prin prezenta contestaţie se invocă neindicarea temeiului de drept, în cuprinsul deciziei de 
sancţionare disciplinară, fapt ce constituie o cauză expresă de nulitate absolută, potrivit art. 252 alin. 
2) din Codul Muncii. 

Din analiza deciziilor nr.191/10.05.2013 şi nr. 147/13.05.2013 se constată că este indicat 
temeiul legal al aplicării sancţiunii disciplinare, respectiv art.248 alin 1 lit.e şi art.61 lit.a C.muncii, 
precum şi temeiul legal al faptei disciplinare reţinute în sarcina reclamantei, respectiv: art. 39 (2) lit. 
a-c din Legea 53/2003 republicată, art. 8 (1), (11) şi (12) din Regulamentul de ordine interioară al 
universităţii, atribuţiile din fişa postului conform cărora salariata este obligată să aplice hotărârile 
luate de conducerea universităţii. 

În consecinţă, având în vedere această situaţie de fapt, instanţa a înlăturat apărările 
reclamantei referitoare la faptul că în art. 2 din Decizia nr. 191/10.05.2013 nu sunt menţionate 
articolele care reprezintă temeiul de drept al sancţiunii disciplinare aplicate contestatoarei. 

S-a mai invocat încălcarea dreptului la apărare prevăzut prin dispoziţiile art. 251 alin.(4) din 
Codul Muncii.  

Conform menţiunilor existente în procesul verbal din data de 30.04.2013 şi raportul comisiei 
de cercetare disciplinară nr.3672/09.05.2013 – la solicitarea sa, IV a fost asistată de un reprezentant 
al sindicatului instituţiei, respectiv de vicepreşedintele acestuia, aspect recunoscut şi prin răspunsul 
dat la interogatoriu. 

 Dreptul la apărare al angajatului în cursul cercetării disciplinare prealabile, astfel cum este 
reglementat prin dispoziţiile art. 251 alin. 4 din Codul Muncii, presupune ca salariatul să aibă 
dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să 
realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să 
fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este. 

În speţă, din probele administrate nu rezultă că pârâta a îngrădit exercitarea acestui drept al 
reclamantei, care a fost asistată de o persoană din sindicat, pe care nu a contestat-o la momentul 
cercetării disciplinare. În plus din procesul verbal întocmit rezultă că angajata a avut cunoştinţă de 
probele administrate în faţa comisiei şi i s-a dat posibilitatea de a da o notă explicativă. 

Reclamanta a mai invocat faptul că Universitatea X. a dispus, în mod nelegal, cercetarea şi 
sancţionarea disciplinară, în temeiul dispoziţiilor Regulamentului de Ordine Interioară ale cărui 
prevederi nu i-au fost niciodată aduse la cunoştinţă, încălcându-se disp. art. 243 din Codul Muncii. 

Conform alin. 1 din art.243 C.muncii, regulamentul intern se aduce la cunoştinţa salariaţilor 
prin grija angajatorului şi îşi produce efectele faţă de salariaţi din momentul încunoştinţării acestora. 

Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei rezultă că în Fişa individuală de instructaj 
privind protecţia muncii, a salariatei IV, aceasta a luat la cunoştinţă, sub semnătură, de conţinutul 
întregului Regulament de ordine interioară - ROI, din anul 2010 şi ulterior în anii 2011 şi 2012. 
Afirmaţiile reclamantei potrivit cu care semnarea fişei demonstrează luarea la cunoştinţă doar a 
prevederilor care reglementează sănătatea şi securitatea la locul de muncă nu pot fi luate în 
considerare, nefiind susţinute de probe. înscrisul depus de pârâtă nu face referire la anumite articole 
sau capitole din ROI, fapt ce demonstrează că reclamanta a fost instruită cu privire la conţinutul  
întregului regulament. (filele 202 – 204) 

Raportat la dispozitiile art.252 din C.muncii, s-a constatat ca in cuprinsul deciziei de 
sancţionare  sunt precizate motivele care au determinat luarea acestei masuri, iar decizia cuprinde 
toate elementele obligatorii, prevazute de aceste dispozitii legale. De asemenea se constata ca nu 
sunt nesocotite nici disp.art.251 din C.muncii referitoare la cercetarea disciplinară prealabilă. 

In consecinta, instanta a constatat ca decizia de sancţionare nr. 191/10.05.2013 este legala. 
Reclamanta invocă şi netemeinicia deciziei de sancţionare, motivând că prin adoptarea HCA 

nr. 1891/09.04.2013, Universitatea X. a modificat în mod unilateral contractul individual de muncă, 
sub aspectul locului şi felului muncii, iar sancţionarea sa a fost o consecinţă a nerespectării acestei 
hotărâri. 
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 Din probele administrate rezultă că angajatorul a adusa la cunoştinţa reclamantei că 
începând cu data de 17.04.2013, avea să îşi desfăşoare activitatea în cadrul altui secretariat din 
cadrul universităţii, fără a se modifica salariul, veniturile salariale, durata, felul muncii şi atribuţiile 
de serviciu. 

De asemenea, se constată că reclamanta şi-a manifestat în mod expres refuzul de a executa 
prevederile Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 1891 din data de 09.04.2013 privind trecerea 
de la secretariatul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă din cadrul Universităţii 
"X." din Constanţa, la secretariatul Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii "X." din Constanţa, 
ca şi ale dispoziţiei rectorului nr.129/16.04.2013 emisă în aplicarea HCA. Situaţia de fapt rezultată 
din înscrisurile depuse se coroborează cu răspunsurile date de reclamantă la interogatoriu.  

Prin acţiune se susţine nelegalitatea măsurii dispuse de angajator prin adoptarea Hotărârii 
Consiliului de Administraţie nr. 1891 din data de 09.04.2013, dar angajata nu a reclamant 
dispoziţiile adoptate de pârâtă, printr-o contestaţie, ci doar a refuzat îndeplinirea acestor dispoziţii. 
O eventuală nelegalitate a măsurii adoptate de către universitate prin această hotărâre CA nu poate 
servi drept justificare pentru săvârşirea unei fapte de natură disciplinară. 

Cu alte cuvinte, faptul că angajatorul a decis schimbarea modalităţii de desfăşurarea a 
raportului de muncă, cu acordul sau fără acordul salariatei, nu poate justifica refuzul acesteia de a se 
prezenta la muncă şi nerespectarea obligaţiilor ce decurg din relaţiile de autoritate. 

Apărările invocate de reclamantă în justificarea refuzului său de a se conforma Hotărârii 
Consiliului de Administraţie nr. 1891 din data de 09.04.2013 au vizat faptul că nu vrea să-şi 
desfăşoare activitatea într-un secretariat în care lucrările nu sunt la zi, precum şi faptul că ocupă 
funcţia de secretar şef şi nu doreşte să fie un simplu secretar. Din probele administrate rezultă că în 
mod corect angajatorul a înlăturat aceste apărări, întrucât, pe de o parte, aplicarea acestei hotărâri nu 
avea ca efect modificarea felului sau locului muncii reclamantei, aceasta urmând să ocupe o funcţie 
identica în acelaşi compartiment – secretariat facultate, cu aceleaşi atribuţii şi drepturi salariale, iar 
pe de altă parte, celelalte afirmaţii ale reclamantei nu sunt susţinute prin probe. 

Pe cale de consecinţă, din analiza coroborată a probelor administrate, instanţa a constatat că 
se face dovada faptului că reclamanta se face vinovată de săvârşirea abaterii disciplinare constatate 
de către instituţia angajatoare.  

Raportând circumstanţele săvârşirii faptei la sancţiunea aplicată de angajator, instanţa a 
constatat că la emiterea acestei decizii au fost avute în vedere criteriile legale de stabilire a sancţiuni 
disciplinare, încadrarea acesteia fiind făcuta in mod corect prin decizia contestata. 

 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta IV, solicitând schimbarea în tot a 
acesteia sensul admiterii cererii, precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 
 În motivarea cererii de apel, apelanta a arătat că hotărârea consiliului de administraţie de 
trecere a sa la secretariatul Facultăţii de Litere nu este motivată, apelanta nefiind de acord cu 
mutarea întrucât îi era afectată stabilitatea în muncă şi pe motivul neregulilor de la acel secretariat. 
Toate posturile de secretar de la Facultatea de Litere erau ocupate, una dintre salariate fiind în 
concediu fără plată. 
 Comisia a refuzat să amâne cercetarea pentru ca apelanta să fie asistată de un apărător, 
asigurându-i prezenţa unui reprezentant al sindicatului fără pregătire juridică, care nu a putut-o 
consilia, astfel fiindu-i încălcat dreptul la apărare. 
 Instanţa nu a avut în vedere neconcordanţa între obiectul convocării la comisie şi obiectul 
cercetării efective, aşa cum rezultă din finalul raportului comisiei de cercetare disciplinară. Obiectul 
cercetării l-a constituit absenţa nemotivată de la serviciu, în timp ce refuzul de a se supune 
dispoziţiei organului de conducere reprezintă numai circumstanţa agravantă a acestei abateri. 
 Decizia de sancţionare este lovită de nulitate deoarece nu sunt arătate temeiurile de drept pe 
care se întemeiază aplicarea sancţiunii, acest temei neputând fi art. 247 alin. 1 sau 248 alin. 1 lit. e) 
C. Mc., ci art. 61 lit. a) C. Mc. 
 Apelantei nu i s-a adus la cunoştinţă regulamentul de ordine interioară, pe ale cărui 
dispoziţii se întemeiază cele două decizii. Prin semnarea fişei individuale de instructaj privind 
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protecţia muncii, apelanta a luat cunoştinţă exclusiv de prevederile care reglementează sănătatea şi 
securitatea în muncă. 
 La 22.05.1992, în urma promovării concursului de ocupare a postului de secretar şef, 
apelanta a semnat un contract de muncă, în care probabil s-a menţionat expres locul de muncă. 
Intimata a refuzat să pună la dispoziţia instanţei contractul de muncă încheiat în anul 1992. La 
dosar, intimata a depus fişa postului altei salariate. 
 Apelanta a ocupat funcţia de secretar şef la Facultatea de Inginerie Mecanică în baza 
Deciziei rectorului nr. 45/22.05.1992, unde şi-a desfăşurat activitatea timp de 28 de ani. Locul şi 
felul muncii au fost stabilite prin această decizie. 
 Prin mutarea la Facultatea de Litere, intimata a încercat să mascheze o sancţiune 
disciplinară, prin întocmirea unor înscrisuri ale căror motivaţii se contrazic. Astfel, intimata a 
urmărit mutarea apelantei nu în considerarea experienţei şi calităţilor profesionale, ci pentru că prin 
memoriul nr. 314/28.03.2013 aceasta a declanşat presupuse stări tensionate în secretariatul FIMIM. 
 Intimata nu a prevăzut şi perioada de aplicabilitate a măsurii de mutare a apelantei la 
secretariatul Facultăţii de Litere, hotărârea consiliului de administraţie nr. 1891/9.04.2013 fiind 
emisă cu încălcarea art. 41 alin. 1 şi 3 C. Mc. raportat la art. 3 şi 4 C. Mc. Astfel, intimata a 
modificat unilateral locul şi felul muncii. Sediile celor două facultăţi sunt în locuri diferite. 
 Apelanta a mai arătat că fapta pentru care a fost sancţionată nu este, potrivit Regulamentului 
de organizare internă, o abatere gravă, iar între faptă şi sancţiunea aplicată nu există un raport de 
proporţionalitate. 
 2. Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că 
nu a fost încălcat dreptul la apărare al apelantei, întrucât a fost asistată pe parcursul cercetării 
disciplinare de un reprezentant al sindicatului, legea neprevăzând necesitatea ca acesta să aibă 
pregătire juridică.  
 Trecerea apelantei la secretariatul Facultăţii de Litere nu presupunea modificarea funcţiei, a 
atribuţiilor de serviciu, a condiţiilor de muncă şi a salariului. 
 Convocarea la comisie evidenţiază ca motiv al cercetării refuzul de a se conforma HCA nr. 
1891/9.04.2013, în speţă refuzul de prezentare la secretariatul facultăţii de Litere, abaterea constând 
în aceeaşi faptă, respectiv refuzul de a îndeplini dispoziţia angajatorului materializat în lipsa 
nejustificată de la secretariatul facultăţii de Litere. 
 Ambele decizii contestate indică expres temeiul legal al faptei şi al aplicării sancţiunii. 
Regulamentul de ordine interioară reprezintă regulamentul intern al universităţii, aplicabil la data 
săvârşirii abaterii disciplinare, adică cel aprobat în şedinţa Senatului din 31.01.2007. În ceea ce 
priveşte modul de aducere la cunoştinţă a regulamentului de ordine interioară, prima instanţă a 
reţinut corect forţa probantă a fişei de instructaj privind protecţia muncii. 
 Singurul contract pe durată nedeterminată încheiat cu intimata este cel ataşat la dosar, 
trecerea în funcţia de secretar şef realizându-se prin decizia nr. 45/22.05.1992. Fişa postului 
apelantei a fost depusă la dosar de către aceasta. 
 Nu există niciun text de lege care să impună anumite condiţii de formă şi de fond ale 
hotărârii consiliului de administraţie, anumite elemente care ar trebui cuprinse imperativ. Prin HCA 
nr. 1891/9.04.2013, intimata a aplicat art. 40 alin. 1 lit. a)-c) C. Mc., care îi permit să stabilească 
organizarea şi funcţionarea instituţiei, respectiv să stabilească atribuţiile fiecărui salariat, emiţând 
dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru acesta. Apelanta urma să îşi desfăşoare activitatea în aceeaşi 
funcţie, în cadrul aceluiaşi compartiment, cu aceleaşi drepturi salariale, lucru pus în lumină şi de 
adresa nr. 3408/25.04.2013. 
 Apelanta a afirmat neîntemeiat că funcţia de secretar şef la Facultatea de Litere era ocupată. 
Motivele pe care apelanta le-a invocat pentru a justifica refuzul de a respecta dispoziţia 
angajatorului nu pot fi luate în considerare, întrucât nu au un temei real şi s-au modificat de la 
adoptarea hotărârii până în prezent. 
 Dispoziţia rectorului nr. 129/16.04.2013 nu face decât să pună în aplicare hotărârea 
consiliului de administraţie nr. 1891/9.04.2013. aceste dispoziţia au fost aduse la cunoştinţă 
apelantei prin comunicarea nr. 2838/15.04.2013. Având în vedere precizările făcute de apelantă pe 
acest document, a fost emisă dispoziţia nr. 129/2013. 
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 În faţa comisiei de cercetare disciplinară, apelanta a precizat că nu acceptă să plece din 
secretariatul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă întrucât are aici toate lucrările 
la zi şi refuză să meargă la un alt secretariat, ale cărui lucrări nu sunt actualizate. Se poate observa 
că apelanta nu a reclamat că urmau să i se modifice locul muncii şi felul muncii, ci era nemulţumită 
de volumul de muncă cu care s-ar fi confruntat la Facultatea de Litere. 
 Consimţământul salariatului nu este cerut decât atunci când se schimbă unul dintre 
elementele contractuale prevăzute de art. 41 alin. 3 C. Mc., ceea ce în speţă nu s-a întâmplat. 
 Nominalizarea secretariatului în decizia nr. 45/22.05.2013 era necesară în condiţiile în care 
compartimentul Secretariat general cuprinde 16 secretariate de facultate; pe cale de consecinţă este 
necesar, pentru individualizarea secretarelor, precizarea expresă a facultăţii în cadrul căreia îşi 
desfăşoară activitatea la un moment dat. Secretarele şefe de facultate se subordonează direct 
secretarului şef de universitate şi au sarcini şi atribuţii similare. Legile nr. 284/2010 şi 63/2011 
evidenţiază funcţia de secretar şef de facultate, iar nu la facultatea X sau Y. 

De asemenea, locul muncii nu se modifică, cele 16 facultăţi având sediul în diferite locaţii 
din municipiul Constanţa. Se ridică întrebarea dacă apelanta ar fi considerat o schimbare a locului 
muncii eventuala schimbare a locaţiei Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă în 
alt spaţiu al universităţii. 

Fişa postului stabileşte locul muncii la Secretariatul Universităţii X., care cuprinde 
secretariatele celor 16 facultăţi. 

Apelanta şi-a recunoscut fapta atât în faţa comisiei de cercetare disciplinară, cât şi în faţa 
instanţei de judecată. Aceasta nu a solicitat nici anularea sau revocarea hotărârii consiliului de 
administraţie nr. 1891/9.04.2013. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Prin decizia rectorului Universităţii X. din Constanţa nr. 191/10.05.2013, apelanta a fost 

sancţionată cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă pentru săvârşirea abaterii 
disciplinare constând în „nerespectarea obligaţiilor care decurg din relaţiile de autoritate, în speţă 
refuzul de a executa prevederile HCA nr. 1891/9.04.2013 privind trecerea de la secretariatul 
Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă la secretariatul Facultăţii de Litere, ca şi 
ale dispoziţiei rectorului nr. 129/16.04.2013 emisă în aplicarea HCA menţionată”. 

De asemenea, prin decizia rectorului nr. 147/13.05.2013 s-a dispus încetarea raporturilor de 
muncă ale apelantei începând de la 13.05.2013, prin desfacerea disciplinară a contractului 
individual de muncă, având în vedere aplicarea cestei sancţiuni disciplinare prin decizia rectorului 
nr. 191/10.05.2013. 

Prin hotărârea consiliului de administraţie (HCA) nr. 1891/9.04.2013 s-a dispus „trecerea” 
apelantei de la secretariatul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă la secretariatul 
Facultăţii de Litere. 

Această hotărâre a fost comunicată apelantei sub nr. 2838/15.04.2013, aceasta înscriind pe 
adresa respectivă menţiunea că nu este de acord, deoarece consideră că „au fost încălcate principiile 
fundamentale din Codul muncii, art. 4 alin. 1 şi 2” privind mutarea sa forţată. 

Prin dispoziţia nr. 129/16.04.2013, rectorul intimatei a dispus ca începând de la 17.04.2013 
apelanta să îşi desfăşoare activitatea la secretariatul Facultăţii de Litere, fără a se modifica salariul şi 
celelalte elemente constitutive ale veniturilor salariale, durata muncii, felul muncii, sarcinile şi 
atribuţiile de serviciu. 

Este necontestat că apelanta nu s-a supus hotărârii consiliului de administraţie şi dispoziţiei 
rectorului mai sus menţionate, refuzând să îşi desfăşoare activitatea la secretariatul Facultăţii de 
Litere. 

2. Felul muncii apelantei corespundea postului ocupat, anume de secretar şef de facultate, cu 
atribuţiile descrise în fişa postului depusă la filele 28-31 din volumul 1 al dosarului de fond. Nu s-a 
dovedit că atribuţiile secretarului şef al Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă ar 
fi calitativ diferite de cele ale secretarului şef al Facultăţii de Litere, respectiv că ar exista vreo 
diferenţă de atribuţii, mai ales că prin dispoziţia rectorului nr. 129/16.04.2013 a fost prevăzută 
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expres păstrarea felului muncii. Aşadar, nu pot fi primite susţinerile apelantei în sensul că intimata 
ar fi tins la modificarea unilaterală a contractului individual de muncă sub aspectul felului muncii. 

Cum însă dispoziţia amintită a rectorului intimatei a prevăzut păstrarea salariului, a duratei 
şi a felului muncii, alături de mutarea apelantei de la secretariatul unei facultăţi la secretariatul unei 
alte facultăţi, o atenţie aparte trebuie acordată susţinerii acesteia în legătură cu modificarea 
unilaterală a contractului individual de muncă sub aspectul locului muncii. 

De la început trebuie observat că mutarea în discuţie nu a constituit o delegare în sensul art. 
43 C. Mc., definită de lege ca reprezentând exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de 
către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său 
de muncă. 

O asemenea concluzie se impune atât pentru că mutarea apelantei la secretariatul Facultăţii 
de Litere a fost dispusă pe o durată nedeterminată, iar nu pentru cel mult 60 zile, aşa cum prevede 
art. 44 C. Mc. în cazul delegării, cât şi pentru că instituţia delegării nu a fost în niciun fel evocată în 
cadrul hotărârii consiliului de administraţie nr. 1891/9.04.2013 şi dispoziţiei rectorului nr. 
129/16.04.2013. Mai mult decât atât, prin apărările sale în procesul de faţă, intimata a arătat că prin 
hotărârea menţionată a consiliului de administraţie, aceasta a aplicat art. 40 alin. 1 lit. a)-c) C. Mc., 
care îi permit să stabilească organizarea şi funcţionarea instituţiei, respectiv să stabilească atribuţiile 
fiecărui salariat, emiţând dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru acesta.  

Altfel spus, mutarea apelantei a fost explicată de către intimată ca o dispoziţie din partea 
superiorilor ierarhici, obligatorie pentru apelantă în virtutea raportului de subordonare care 
caracterizează relaţiile de muncă dintre salariat şi angajator. În acelaşi sens, intimata a susţinut prin 
întâmpinarea la apel că nu este cerut consimţământul salariatului decât atunci când se schimbă unul 
dintre elementele contractuale prevăzute de art. 41 alin. 3 C. Mc., or în speţă acestea nu au fost 
modificate, inclusiv locul muncii. 

Se desprinde astfel concluzia certă că mutarea apelantei la secretariatul Facultăţii de Litere 
nu a constituit o delegare a acesteia, în sensul art. 43 C. Mc. 

3. Pentru a se verifica dacă intimata a tins să modifice locul muncii apelantei, este necesar să 
se cerceteze care este locul muncii apelantei, sub acest aspect susţinerile părţilor fiind contradictorii: 
apelanta a susţinut că acesta este la sediul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, 
iar intimata a combătut această susţinere, arătând că apelanta lucra în cadrul compartimentului 
Secretariat al Universităţii, care cuprindea secretariatele tuturor celor 16 facultăţi. 

Este necontestat că toate aceste facultăţi îşi au sediul în municipiul Constanţa, iar Facultatea 
de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă şi Facultatea de Litere funcţionează în sedii diferite. 

Locul muncii nu este definit de lege, părţile contractului individual de muncă putând 
conveni să îl identifice mai larg sau mai precis în funcţie de cerinţele concrete ale postului şi de alte 
criterii avute în vedere de către acestea, putându-se astfel indica drept loc al muncii o localitate, un 
teritoriu mai mult sau mai puţin întins ori chiar o anumită încăpere dintr-o clădire. 

Deşi locul muncii ar trebui să fie prevăzut expres în contractul individual de muncă sau într-
un act adiţional, în speţă o asemenea dovadă nu a fost făcută de către intimată, căreia sarcina probei 
îi revine potrivit art. 272 C. Mc. 

Astfel, raporturile de muncă ale apelatei cu intimata au fost modificate sub aspectul felului 
muncii la momentul numirii acesteia în funcţia de secretar de facultate prin decizia rectorului nr. 
6/18.04.1990, precum şi ulterior la momentul numirii acesteia în funcţia de secretar şef la Facultatea 
de Inginerie prin decizia rectorului nr. 45/22.05.1992. 

Cu toate că au intervenit cu cele două ocazii modificări ale raportului de muncă, angajatorul 
nu şi-a îndeplinit obligaţia de a încheia cu salariatul acte adiţionale la contractul individual de 
muncă, ceea ce nu se poate interpreta în defavoarea acestuia din urmă. De altfel, nici una dintre 
părţi nu a contestat că, în baza deciziei rectorului nr. 45/22.05.1992, apelanta a lucrat ca secretar şef 
la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă în mod continuu până în anul 2013. 

În condiţiile în care locul muncii corespunzător postului de secretar şef la Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, individualizat expres prin decizia rectorului nr. 
45/22.05.1992, nu a fost prevăzut în contractul individual de muncă sau într-un act adiţional la 
acesta, trebuie admis că el rezultă cu evidenţă din conţinutul deciziei respective, în baza căreia 
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raporturile de muncă s-au derulat din 1992 până în 2013 şi prin care apelanta a fost numită în 
funcţia de secretar şef la Facultatea de Inginerie. 

Astfel, locul muncii a fost identificat în mod expres, astfel că el nu poate fi extins la 
secretariatele altor facultăţi, indiferent că aceste secretariate, din punct de vedere organizatoric, 
compun compartimentul Secretariat al Universităţii. 

Stabilirea locului muncii apelantei la sediul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi 
Maritimă presupune imposibilitatea angajatorului de a-i pretinde să lucreze în cadrul altei facultăţi, 
nu însă şi imposibilitatea mutării sediului Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, 
într-o asemenea situaţie ipotetică, adusă în discuţie de către intimată, apelanta păstrându-şi locul 
muncii la această facultate, în noul ei sediu. 

Fişa postului în care se omite menţionarea facultăţii nu poate conduce la o altă concluzie, 
câtă vreme modificarea contractului individual de muncă sub aspectul locului muncii nu poate 
opera decât prin act adiţional, astfel cum prevede art. 17 alin. 5 raportat la alin. 3 lit. b) C. Mc., 
referitor la „locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să 
muncească în diverse locuri”. Fişa postului este un document destinat să contureze atribuţiile 
salariatului, iar nu să modifice elemente ale raportului de muncă, precum locul muncii. 

Se reţine în concluzie că raportul de muncă al apelantei cu intimata s-a legat în considerarea 
expresă a locului muncii la secretariatul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă. 

4. Mutarea apelantei la secretariatul facultăţii de Litere, dispusă prin hotărârea consiliului de 
administraţie nr. 1891/9.04.2013 şi prin dispoziţia rectorului nr. 129/16.04.2013, a tins aşadar la 
modificarea unilaterală a contractului individual de muncă al acesteia sub aspectul locului muncii, 
fiind depăşite limitele permise de prevederile invocate de intimată ale art. 40 alin. 1 lit. a)-c) C. Mc. 

Este adevărat că aceste două acte nu au făcut obiectul unei contestaţii, însă important este 
caracterul lor unilateral în raport cu raportul de muncă dintre părţi, astfel încât ele nu constituie nici 
acte adiţionale în înţelesul art. 17 alin. 5 C. mc. mai sus menţionat, nici materializări ale acordului 
părţilor în sensul art. 41 alin. 1 şi alin. 3 lit. b) C. Mc. 

Potrivit acestor prevederi legale, modificarea locului muncii nu se poate face decât prin 
acordul părţilor, respectiv prin act adiţional, astfel încât orice manifestare unilaterală de voinţă din 
partea angajatorului, chiar îmbrăcând forma unor acte juridice, nu ar putea fi calificată ca având un 
caracter bilateral şi de aceea nu are aptitudinea de a modifica locul muncii. 

În aceste condiţii, trebuie înţeles că, în lipsa unui acord al părţilor pentru modificarea locului 
muncii apelantei de la secretariatul Facultăţii de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, unde 
îşi desfăşura activitatea în baza deciziei rectorului nr. 45/22.05.1992, la secretariatul altei facultăţi, 
locul muncii acesteia a rămas la Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă. 

5. Prin cele două decizii contestate, apelanta a fost sancţionată, cu consecinţa încetării 
contractului individual de muncă, pentru refuzul de a-şi desfăşura activitatea în afara locului său de 
muncă, adică la secretariatul Facultăţii de Litere, fără să fi fost delegată în acest sens în baza art. 43 
C. Mc. 

Prin acest refuz, apelanta nu a făcut decât să se manifeste împotriva unei modificări 
unilaterale a raportului de muncă, dorind să continue desfăşurarea activităţii la locul său de muncă, 
ceea ce reprezintă o atitudine legitimă. 

Nu pot fi reţinute susţinerile intimatei referitoare la modificarea în timp a motivelor invocate 
de apelantă pentru a justifica refuzul de a accepta mutarea la alt secretariat, pe de o parte pentru că 
aceasta nu are pregătire juridică, iar pe de altă parte pentru că nu a fost sancţionată decât pentru 
refuzul de a se conforma dispoziţiei de mutare, nu şi pentru argumentele aduse în sprijinul acestui 
refuz. Nu în ultimul rând, atunci când apelantei i-a fost comunicată hotărârea consiliului de 
administraţie nr. 1891/9.04.2013, aceasta a înscris pe adresa respectivă menţiunea că nu este de 
acord, deoarece consideră că „au fost încălcate principiile fundamentale din Codul muncii, art. 4 
alin. 1 şi 2” privind mutarea sa forţată. Se constată astfel că apelanta şi-a exprimat încă de la 
momentul comunicării hotărârii consiliului de administraţie dezacordul motivat de încălcarea unor 
principii legale, nefiind important nici că nu a individualizat corect la acel moment articolele 
aplicabile din Codul muncii şi nici că ulterior a prezentat şi alte argumente. 
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De asemenea, nu poate fi primit argumentul referitor la evidenţierea funcţiei de secretar şef 
de facultate prin legile de salarizare fără individualizarea vreunei facultăţi, obiectivul acelor legi 
fiind salarizarea unitară a unor posturi similare din punctul de vedere al felului muncii, fără ca 
aceasta să însemne că prevederile legale referitoare la locul muncii nu se aplică şi acestei categorii 
de personal. 

Rezultă aşadar că cele două decizii contestate în cauză sunt nelegale, astfel că, în baza art. 
80 alin. 1 C. Mc., se impune a fi anulate, hotărârea primei instanţe dovedindu-se din acest motiv 
netemeinică. În aceste condiţii, apelul va fi admis, fără a mai fi necesară analiza celorlalte motive de 
apel. 

6. În concluzie, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., curtea va admite apelul şi va schimba în tot 
sentinţa apelată, în sensul că va anula deciziile pârâtei nr. 191/10.05.2013 şi 147/13.05.2013. 

De asemenea, în baza art. 80 alin. 2 C. Mc., ca efect al anulării celor două decizii, curtea va obliga 
pârâta la reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută anterior concedierii, de secretar şef la Facultatea de 
Inginerie Mecanică, Industrială şi Maritimă, iar în baza art. 80 alin. 1 C. Mc., va obliga pârâta să plătească 
reclamantei drepturile salariale indexate, majorate şi reactualizate şi a celorlalte drepturi de care ar fi 
beneficiat, de la data concedierii (13.05.2013) până la reintegrarea efectivă. 

Decizia civilă nr. 440/CM/11.11.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

24. Necesitatea reînfiinţării postului desfiinţat în cazul unei concedieri 
efectuate în baza art. 65 Codul muncii, care a fost anulată. 
 

Reintegrarea salariatului în postul deţinut anterior concedierii, în cazul în care anterior acest post 
fusese desfiinţat, presupune în mod logic reînfiinţarea postului respectiv, întrucât art. 80 alin. 2 Codul 
muncii nu prevede o reintegrare formală, ci una efectivă, adică reluarea raporturilor de muncă dintre părţi 
cu înlăturarea situaţiei create ca urmare a desfiinţării iniţiale a postului.  

Reînfiinţarea postului desfiinţat anterior unei concedieri nelegale şi/sau netemeinice operate în baza 
art. 65 Codul muncii nu se poate face în mod valabil decât în cadrul structurii interne în care acest post s-a 
aflat anterior desfiinţării, astfel încât postul reînfiinţat să fie exact acelaşi cu cel anterior desfiinţat, inclusiv 
cu privire la localitatea în care este situat.  

 
Art. 65, art. 80 din Codul Muncii 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 1221/15.05.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a admis 

cererea formulată la 27.11.2013 de reclamanta DM în contradictoriu cu pârâta SC […] SA, 
dispunând anularea deciziei nr. 184/25.11.2013 emisă de pârâtă şi respingând ca nefondată cererea 
reclamantei de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Reclamanta […] a formulat acţiune prin care a contestat decizia nr. 184/25.11.2013, prin 

care s-a dispus ca, începând cu data de 25.11.2013, să-şi desfăşoare activitatea în funcţia de 
economist, cu acelaşi salariu de încadrare, în cadrul compartimentului financiar-contabilitate, la 
punctul de lucru Staţia de betoane "23 August" din cadrul societăţii. 

Decizia contestată a fost emisă în aplicarea sentinţei civile nr. 3992/25.10.2013 pronunţată 
de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 5497/118/2013, prin care s-a dispus reintegrarea reclamantei 
în funcţia deţinută anterior concedierii, hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă prin 
respingerea apelurilor declarate de părţi, conform deciziei civile nr. 111/CM/24.03.2014 pronunţată 
de Curtea de Apel Constanţa, secţia civilă în dosarul nr. 5497/118/2013. 

Reclamanta a contestat această decizie de reintegrare, cu motivarea că pârâta nu a respectat 
în tot dispozitivul sentinţei civile nr. 3992/25.10.2013 pronunţată de Tribunalul Constanţa, întrucât 
a fost schimbat locul muncii la un punct de lucru al societăţii, deşi la data concedierii sale lucra la 
sediu. 

Sub aspect formal, instanţa reţine că decizia contestată include motivaţia care a stat la baza 
schimbării locului de muncă, întrucât face referire expresă la Cap. D al. 1 din contractul individual 
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de muncă al reclamantei, prin care aceasta şi-a dat acordul ca activitatea să se poată desfăşura şi la 
punctele de lucru din cadrul societăţii. 

Prin urmare, temeinicia deciziei contestate va fi analizată numai din perspectiva acestei 
motivaţii, fără a fi luate în considerare celelalte temeiuri invocate în întâmpinare, respectiv 
restructurarea activităţii societăţii, nevoia eficientizării acesteia, împrejurarea că la nivelul societăţii 
a fost iniţiat şi este în desfăşurare un program mai amplu de disponibilizări. 

În schimb, invocarea Cap. D alin. 1 din contractul individual de muncă al reclamantei 
echivalează cu o recunoaştere tacită a faptului că reclamanta nu a fost reintegrată pe funcţia deţinută 
anterior. 

De altfel, pârâta a recunoscut la interogatoriu că anterior reclamanta a deţinut funcţia de 
contabil şi şi-a desfăşurat activitatea timp de 19 ani doar la sediul central, deoarece la acel moment 
era nevoie de un contabil la sediul central din B-dul … din Constanţa. 

Tot din răspunsul la interogatoriu reiese că pârâta nu consideră că a nesocotit dispozitivul 
hotărârii judecătoreşti, de vreme ce nu se menţionează că reclamanta trebuie să îşi desfăşoare 
activitatea la sediul central, ci se specifică numai faptul că părţile sunt repuse în situaţia anterioară. 

Instanţa reţine însă că în sentinţa civilă nr. 3992/25.10.2013 pronunţată de Tribunalul 
Constanţa s-a motivat anularea deciziei de desfiinţare a postului reclamantei tocmai pentru 
neîndeplinirea condiţiilor privind caracterul real, efectiv şi serios al concedierii. Instanţa de fond a 
apreciat că încetarea contractului de muncă al reclamantei nu a avut la bază o reducere reală de 
personal şi nici nu a fost impusă de nevoile societăţii. Instanţa a stabilit în considerente că, de vreme 
ce decizia nr. 93/29.04.2013 a fost anulată, unitatea trebuia să decidă nu numai asupra drepturilor 
salariale ale reclamantei, ci şi asupra măsurii desfiinţării postului de economist din cadrul Biroului 
contabilitate. 

Faţă de considerentele care au stat la baza pronunţării sentinţei civile nr. 3992/25.10.2013 a 
Tribunalului Constanţa, este evident că nu se impuneau precizări suplimentare în dispozitiv cu 
privire la locul de muncă pe care urma să-l ocupe reclamanta în urma restabilirii situaţiei anterioare. 

De vreme ce pârâta recunoaşte că, anterior, activitatea reclamantei s-a desfăşurat la sediul 
central al societăţii, nu se poate susţine că executarea întocmai a sentinţei menţionate se conciliază 
cu numirea reclamantei în funcţia de economist la un punct de lucru al societăţii, chiar şi în 
condiţiile menţinerii aceluiaşi salariu de încadrare. 

Reclamanta era pe deplin îndreptăţită să refuze a se prezenta la noul loc de muncă, întrucât 
sentinţa de primă instanţă este executorie şi trebuie respectată în virtutea autorităţii de lucru judecat 
provizorii care îi este recunoscută încă de la momentul pronunţării sale. 

La termenul de judecată din data de 24.03.2014 apărătorul reclamantei a învederat că la 
punctul de lucru din 23 August nu sunt decât cinci angajaţi, respectiv doi betonişti, doi mecanici şi 
un paznic, neexistând birouri pentru contabili, aspect pe care pârâta nu l-a lămurit. 

Dreptul comun statorniceşte norma cu valoare de principiu, potrivit căreia convenţiile legal 
făcute au putere de lege între părţile contractante. În concordanţă cu această normă generală, Codul 
muncii, la rândul său, edictează, principiul stabilităţii muncii, incluzând în cadrul drepturilor 
principale ale persoanei încadrate în muncă şi dreptul să i se asigure stabilitatea în muncă, 
contractul de muncă neputând să înceteze sau să fie modificat decât în cazurile prevăzute de lege. 

Art. 41 din Codul muncii statorniceşte că modificarea contractului de muncă este posibilă 
numai prin acordul părţilor, ceea ce înseamnă că  există limite în care unitatea poate, unilateral, să 
păşească la modificarea contractului, fiind îndatorirea unităţii angajatoare de a lua toate măsurile ce 
se impun pentru stabilirea unei structuri organizatorice raţionale. 

În esenţă, potrivit practicii şi teoriei dreptului muncii, nu se pot modifica, unilateral, 
elementele esenţiale ale contractului de muncă, şi anume: felul muncii, locul muncii şi salariul, cu 
precizarea că felul muncii este determinat atât de calificarea profesională, cât şi de funcţia ori 
meseria şi categoria ce fac obiectul contractului de muncă, iar prin locul muncii se are în vedere 
localitatea (municipiul, oraşul, comuna) unde, în temeiul contractului, persoana în cauză urmează să 
presteze munca. 
 Decizia contestată concretizează în fapt o măsură de modificare unilaterală a contractului de 
muncă, cu caracter definitiv, cel puţin sub aspectul unui element esenţial: locul muncii, în condiţiile 



 

 169 

în care în cauză nu este incidentă niciuna dintre situaţiile de excepţie prevăzute de art. 48 C. muncii 
care să permită angajatorului sa modifice unilateral contractul de muncă şi nici nu s-a făcut dovada 
existenţei consimţământului celui în cauză. 
 Reclamanta nu era obligată să se prezinte la noul loc de muncă până la soluţionarea 
definitivă a contestaţiei, de vreme ce sentinţa prin care s-a dispus reintegrarea sa era executorie, 
susceptibilă deci de aplicare fără întârziere. 

Nu poate fi reţinută nici apărarea formulată pe care de excepţie, prin care pârâta a învederat 
că decizia este un act intern al societăţii, nesusceptibil de contestare în instanţă. 

De vreme ce decizia atacată a fost emisă în vederea executării unei hotărâri judecătoreşti 
care a rămas definitivă, împiedicarea instanţei de a observa respectarea acesteia din urmă o lipseşte 
de orice valoare, constituind o încurajare a arbitrariului în procesul de decizie a angajatorului şi 
constituie în plus o încălcare a art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului referitor la 
accesul liber la justiţie. 

Aceasta deoarece într-o societate democratica, aplicarea legii, în cazul de faţă respectarea 
unei hotărâri judecătoreşti prezumată a reflecta adevărul nu poate fi sustrasă controlului 
judecătoresc. Mai mult decât atât, practica Curţii Europene a Drepturilor Omului este constantă în 
promovarea preeminenţei dreptului, considerând puterea discreţionară atribuită unui organ cu 
privire la drepturile individului ca fiind o înfrângere prin lege a acelui drept. 
 

 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta SC […] SA, solicitând schimbarea 
acesteia în sensul respingerii cererii de chemare în judecată. 

În motivarea cererii de apel, apelanta pârâtă a arătat că, plecând de la principiul restabilirii 
situaţiei anterioare, reclamanta urma să presteze activitatea conform contractului individual de 
muncă nr. 817/22.03.2011. Decizia atacată nu modifică acest contract, care prevede că activitatea se 
desfăşoară la punctele de lucru din cadrul societăţii. 

Atacând decizia în instanţă, reclamanta nu s-a mai prezentat la locul de muncă, astfel că a 
fost concediată disciplinar. 

În dovedirea faptului că societatea a aplicat o reducere de personal în mod real şi efectiv 
datorită condiţiilor economice grele şi reducerii drastice a activităţii, apelanta a arătat că a efectuat 
ulterior şi concedieri colective, prin reducerea a 22 de posturi. 
 Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea apelului ca nefondat. 

2. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 
noi. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Prin sentinţa civilă nr. 3992/25.10.2013 a Tribunalului Constanţa, secţia I civilă, 

definitivă prin decizia civilă nr. 111/CM/24.03.2014 a Curţii de Apel Constanţa, secţia I civilă, s-a 
dispus anularea deciziei de concediere nr. 114/24.052013 emisă în baza art. 65 Codul muncii şi 
repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii acestei decizii. 

Prin decizia nr. 178/18.11.2013, în executarea cestei sentinţe, apelanta a dispus reintegrarea 
intimatei, începând de la 19.11.2013, în funcţia de economist deţinută anterior, conform 
contractului individual de muncă nr. 817/22.03.2011, completat prin actul adiţional nr. 
2308/21.03.2012. 

Prin decizia contestată nr. 184/25.11.2013, apelanta a dispus ca, având în vedere cap. D din 
contractul individual de muncă nr. 817/22.03.2011, intimata să îşi desfăşoare activitatea, începând 
de la 25.11.2013, în funcţia de economist, cu acelaşi salariu de încadrare, în cadrul 
compartimentului financiar-contabilitate, la punctul de lucru Staţia de betoane 23 August din cadrul 
societăţii. 

2. Prima instanţă a reţinut în mod corect că, procedând în modul descris mai sus, angajatorul 
nu şi-a îndeplinit obligaţia de reintegrare a reclamantei în funcţia deţinută anterior, aşa cum instanţa 
de judecată a dispus prin hotărâre definitivă, motiv pentru care a dispus anularea deciziei contestate. 
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În acest sens, trebuie reţinut că reintegrarea salariatului în postul deţinut anterior concedierii, 
în cazul în care anterior acest post fusese desfiinţat, presupune în mod logic reînfiinţarea postului 
respectiv, întrucât art. 80 alin. 2 Codul muncii nu prevede o reintegrare formală, ci una efectivă, 
adică reluarea raporturilor de muncă dintre părţi cu înlăturarea situaţiei create ca urmare a 
desfiinţării iniţiale a postului.  

Reînfiinţarea postului desfiinţat anterior unei concedieri nelegale şi/sau netemeinice operate 
în baza art. 65 Codul muncii nu se poate face în mod valabil decât în cadrul structurii interne în care 
acest post s-a aflat anterior desfiinţării, astfel încât postul reînfiinţat să fie exact acelaşi cu cel 
anterior desfiinţat, inclusiv cu privire la localitatea în care este situat. 

În speţă, apelanta nu a procedat, anterior reintegrării intimatei în postul deţinut anterior 
primei concedieri, la reînfiinţarea postului de economist în cadrul punctului de lucru la care intimata 
îşi desfăşurase activitatea anterior concedierii, anume la sediul central din Constanţa, ceea ce 
dovedeşte că a procedat la o reintegrare formală, pe un post care, nefiind reînfiinţat după desfiinţare, 
nu exista. 

Prin aceasta, apelanta a creat premisele ca reintegrarea efectivă a intimatei să se facă nu în 
postul deţinut anterior concedierii, ci într-un alt post, anume cel existent în cadrul punctului de lucru 
din comuna 23 August. 

3. Rezumând, deşi a fost obligată de instanţă să reintegreze intimata în postul deţinut 
anterior concedierii (aceasta fiind semnificaţia repunerii părţilor în situaţia anterioară emiterii 
deciziei de concediere), ceea ce presupunea în mod obligatoriu şi reînfiinţarea postului desfiinţat în 
vederea concedierii, apelanta a efectuat o reintegrare formală pe un post care nu mai exista întrucât 
nu fusese reînfiinţat după desfiinţare, reintegrare care a dobândit un caracter efectiv abia prin 
decizia contestată, dar care nu s-a făcut însă în postul deţinut anterior concedierii, ci într-un alt post, 
situat în altă localitate. 

Stabilind locul de muncă al intimatei în comuna 23 August prin decizia contestată, apelanta 
nu şi-a îndeplinit obligaţia de reintegrare efectivă în postul deţinut de intimată anterior concedierii, 
care ar fi trebuit să fie, ca efect al sentinţei civile nr. 3992/25.10.2013 a Tribunalului Constanţa, în 
cadrul sediului central din Constanţa. 

Problema mutării locului de muncă al reclamantei în altă localitate, în baza pc. D din 
contractul individual de muncă al acesteia, se poate pune pe parcursul derulării contractului 
individual de muncă, nu însă şi cu ocazia reintegrării în postul deţinut anterior concedierii, care 
trebuie făcută într-un post identic cu cel desfiinţat, deci inclusiv situat în cadrul aceleiaşi structuri 
interne şi în aceeaşi localitate. 

Apelanta a afirmat de altfel prin întâmpinare şi prin cererea de apel că a dispus reintegrarea 
„pe aceeaşi funcţie, cu acelaşi salariu, în acelaşi compartiment (financiar-contabilitate), la punctul 
de lucru al societăţii staţia de betoane 23 August”, ceea ce constituie o confirmare expresă a faptului 
reţinut mai sus de curte că emiterea deciziei contestate nr. 184/25.11.2013 nu este subsecventă 
reintegrării, ci face parte integrantă din operaţiunea de reintegrare. 

Aşa fiind, decizia este nelegală întrucât a prevăzut ca reintegrarea intimatei să se facă în alt 
post decât cel deţinut anterior concedierii, contrar art. 80 alin. 2 Codul muncii. 

Constatând astfel că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii, pronunţând o hotărâre 
legală şi temeinică, astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. 
proc. civ., curtea va respinge apelul formulat în cauză ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 386/CM/14.10.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
25. Protecţia drepturilor salariatelor care efectuează concediul pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la doi ani. Situaţia gradaţiei de merit 
acordate în învăţământul preuniversitar. 

 
Suspendarea contractului individual de muncă nu poate fi considerată imputabilă, chiar dacă se 

produce din voinţa directă sau indirectă a angajatului, atunci când trebuie protejat un interes superior, cum 
ar fi de exemplu efectuarea concediului pentru creşterea copilului,  fiind vorba de un drept care a fost 
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instituit atât pentru protecţia mamei, cât şi în interesul copilului şi al familiei; ca urmare, perioada în care 
contractul individual de muncă a fost suspendat pentru efectuarea concediului pentru creşterea copilului nu 
poate fi avută în vedere la calculul celor patru ani în care reclamanta are dreptul la gradaţia de merit 
întrucât acest drept trebuie menţinut la sfârşitul perioadei de concediu în aceleaşi condiţii în care ar fi 
existat dacă acest concediu nu era efectuat, aşa cum a stabilit Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în 
interpretarea clauzei 2 alineatul (6) din Acordul-cadru privind concediul pentru creşterea copilului adoptat 
prin  Directiva 96/34/CE a Consiliului iar o soluţie contrară  ar conduce la lipsirea reclamantei de acest 
drept pentru o perioadă importantă, respectiv perioada concediului, ceea ce ar contraveni reglementării 
indicate.  

 
Art.49-52 din Codul Muncii 

Directiva 96/34/CE 
Cauza C-486/08 - Zentralbetriebsrat der  

Landeskrankenhäuser Tirols împotriva Land Tirol 
 

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 17 iulie 2013 sub nr. 2057/88/2013 
reclamanta [...], prin Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Tulcea,  a chemat în judecată pârâtul 
Colegiul Economic „[...]” Tulcea, jud. Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunța să fie 
obligat pârâtul la calculul şi plata retroactivă a drepturilor salariale reprezentând gradaţia de merit 
neacordată împreună cu toate celelalte drepturi băneşti ce ar fi trebuit calculate şi acordate în funcţie 
de aceasta, începând cu data de 01.07.2013 şi până la data pronunţării hotărârii în sume actualizate 
şi indexate  
 De asemenea, a mai solicitat reclamanta să fie obligat pârâtul la acordarea în continuare a 
gradaţiei de merit până la data de 01.03.2015, data de expirare a perioadei de patru ani pentru care a 
fost acordată respectiva gradaţie de merit.  
   În motivarea cererii, reclamanta a făcut referire la legislaţia relevantă cu privire la 
acordarea gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar, respectiv Legea nr. 128/1997, art. 50 
alin.3 şi la OMECT nr. 5730/2008 privind metodologia de acordare a gradaţiei de merit şi a 
salariului de merit în învăţământul preuniversitar. 
  S-a susţinut de către reclamantă că,  în urma concursului susţinut, i s-a acordat gradaţie de 
merit, reprezentând 25% din salariul de bază al funcţiei/postului, pentru o perioadă de 4 ani, 
începând cu data de 01.07.2009. Ulterior, începând cu data de 17.01.2010, a beneficiat de concediu 
pentru creşterea copilului până la data de 01.09.2011, perioadă de 20 de luni în care nu i s-a acordat 
gradaţia de merit obţinută, contractul de muncă fiind suspendat. Acest drept salarial a reînceput să i 
se acorde începând cu data de 01.09.2011, la revenirea în activitate, iar la data de 01.07.2011 – data 
la care s-au împlinit patru ani calendaristici de la obţinerea gradaţiei de merit, i s-a sistat.  
  Apreciază reclamanta că acest drept salarial ar fi trebuit să i se acorde timp de 48 de luni dar 
în fapt i s-a acordat doar 28 de luni, datorită unei interpretări eronate a dispoziţiilor art. 2 alin.2 din 
OMECT nr. 5730/2008 privind metodologia de acordare a gradaţiei de merit şi a salariului de merit 
în învăţământul preuniversitar, ori, suspendarea contractului individual de muncă pentru creşterea 
copilului nu poate constitui un motiv imputabil în sensul prevăzut de actul normativ mai sus 
menţionat. 
 In drept, s-au invocat  dispoziţiile art. 266-268 din Codul Muncii. 
          Pârâtul, legal citat, a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de 
chemare în judecată ca nefondată. 
 A arătat pârâtul că gradaţia de merit reprezintă un drept de natură salarială suplimentar şi se 
acordă în anumite condiţii prevăzute, la data la care reclamanta a obţinut acordarea acesteia, în 
Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, respectiv la art. 50 alin. 3 şi în Ordinul 
M.E.C.T. nr. 5730/2008. 
 S-a precizat că perioadele de suspendare a contractului individual de muncă, din motive 
imputabile angajatului sau altele decât cele prevăzute de art. 101 alin. (1), (2), (4), (5) din Legea nr. 
128/1997, intră în calculul celor 4 ani de acordare a gradaţiei de merit. 
 In concluzie, pârâtul a arătat că, pe perioada suspendării de drept a contractului individual de 
muncă, se suspendă şi curgerea termenului de 4 ani de acordare a gradaţiei de merit: „La încetarea 
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motivelor de suspendare de drept se reia şi plata gradaţiei de merit, până la împlinirea termenului de 
4 ani. Perioadele în care contractul de muncă este suspendat din iniţiativa salariatului nu suspendă 
curgerea termenului pentru care se acordă gradaţia de merit şi acele perioade intră în calculul celor 
4 ani stabiliţi de lege. 
 La data de 2 septembrie 2013, reclamanta a depus la dosar răspuns la întâmpinare, prin care 
a subliniat că beneficierea de concediu pentru creşterea copilului nu reprezintă o cauză de 
suspendare a contractului individual de muncă imputabilă salariatului. 
 In apărare, pârâtul a depus la dosar copie xerox după adresa nr. 2015/23.06.2009. 

Prin sentinţa civilă nr. 3881/09.10.2013, Tribunalul Tulcea a admis acţiunea promovată 
de către reclamanta [...], prin Sindicatul Învăţământ Preuniversitar Tulcea, în contradictoriu cu 
pârâtul COLEGIUL „[...]” Tulcea şi a obligat pârâtul să calculeze şi să plătească reclamantei 
drepturile salariale reprezentând gradaţia de merit neacordată şi diferenţele salariale ce i se cuvin 
în urma acordării gradaţiei de merit, începând cu data de 01.07.2013 şi până la data de 
09.10.2013, sume ce vor fi indexate şi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, 
precum şi la acordarea reclamantei a gradaţiei de merit începând cu data de 10.10.2013 şi până la 
data de 01.03.2015. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
 Conform prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997: 
 „Personalul didactic de predare, didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de 
învăţământ, cu performanţe deosebite în inovarea didactică, în pregătirea preşcolarilor sau a 
elevilor, în pregătirea elevilor distinşi la concursuri şcolare, faza naţională şi internaţională, care are 
o vechime de peste 3 ani în învăţământ, poate beneficia de gradaţia de merit acordată prin concurs. 
Această gradaţie se acordă pentru 16% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului 
şcolar şi reprezintă 25% din salariul de bază al funcţiei sau postului persoanei în cauză. Gradaţia de 
merit face parte din salariul de bază şi constituie bază de calcul pentru sporuri, indemnizaţii şi alte 
drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază”. 
 De asemenea, art. 1 alin. (2) şi art. 2 alin. (2) din OMECT nr. 5730 din 2008 privind 
metodologia de acordare a gradaţiei de merit în învăţământul preuniversitar prevăd că: 
 „In conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul 
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, personalul didactic de predare, 
personalul didactic auxiliar şi cel de conducere din unităţile de învăţământ poate beneficia de 
gradaţia de merit, acordată prin concurs. 
 Numărul de gradaţii care se vor acorda, se calculează astfel: din numărul stabilit prin 
aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice de predare, posturilor didactice auxiliare şi de 
conducere, se scade numărul de gradaţii acordate în ultimii 3 ani, avându-se în vedere că, gradaţia 
de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 4 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare 
a contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului, sau de exercitare a unei 
funcţii în condiţiile art. 101 alin. (1), (2), (4) şi (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare”. 
 Reclamantei i-a fost acordată gradaţia de merit, în urma concursului susţinut, începând cu 
data de 01.07.2009, aspect recunoscut şi de pârâtă prin întâmpinare. 
 In perioada 17.01.2010 – 01.09.2011, reclamanta a avut contractul individual de muncă 
suspendat, în această perioadă beneficiind de concediu pentru creşterea copilului şi în care pârâta nu 
i-a mai acordat gradaţia de merit obţinută prin concurs. 
 Pârâta a reînceput să îi acorde reclamantei gradaţia de merit odată cu revenirea sa în 
activitate, respectiv începând cu data de 01.09.2011, iar pe data de 01.07.2013, dată la care s-au 
împlinit cei patru ani calendaristici de la obţinerea gradaţiei de merit, i-a fost sistată acordarea 
acestui drept, astfel reclamanta beneficiind în mod efectiv de această gradaţie, o perioadă de 28 luni, 
din totalul de 48 luni la care era îndreptăţită, fiindu-i luată în calculul perioadei de 4 ani prevăzuţi 
de lege pentru beneficiul gradaţiei de merit, inclusiv perioada în care aceasta a beneficiat de 
indemnizaţie pentru concediul pentru creşterea  copilului şi în care, fireşte, nu a beneficiat de 
această gradaţie. 
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  Or, perioada în care salariatul beneficiază de concediul pentru creşterea copilului nu poate 
reprezenta un motiv de suspendare a contractului individual al salariatului din motive imputabile 
acestuia, ci un drept garantat salariatului pentru asigurarea acelor condiţii necesare creşterii şi 
dezvoltării copilului, nefiind dealtfel un beneficiu exclusiv al salariatului, care să determine luarea 
în considerare şi a perioadei în care beneficiază de această indemnizaţie, la calculul perioadei 
prevăzute de lege, de 4 ani, pentru beneficiul gradaţiei de merit. 
 In mod greşit pârâta a susţinut prin întâmpinare că perioada în care contractul individual de 
muncă al salariatului este suspendat din iniţiativa acestuia, în condiţiile prevăzute de art. 51 alin. 1 
lit. a) din Codul muncii, nu conduc la suspendarea curgerii termenului pentru care se acordă 
gradaţia de merit, respectiva perioadă intrând în calculul celor 4 ani stabiliţi de lege. 
 Conform art. 2 alin. (2) din OMECT nr. 5730/2008, gradaţia de merit se acordă pe o 
perioadă efectivă de 4 ani, FĂRĂ a fi luate în considerare perioadele de suspendare a contractului 
individual de muncă din motive NEIMPUTABILE salariatului.  
 Perioada în care salariatul beneficiază de concediul pentru creşterea copilului nu poate fi o 
cauză imputabilă salariatului pentru suspendarea contractului individual de muncă, care să 
îndreptăţească pârâta la luarea în considerare la calculul celor 4 ani pentru acordarea gradaţiei de 
merit ci un drept legal acordat salariatului, termenul „imputabil” având  chiar şi din punct de vedere 
semantic, conotaţii care implică un anumit grad de vinovăţie al salariatului, ceea ce nu poate fi 
aplicabil în speţă.  
 In consecinţă, instanţa urmează a admite acţiunea, obligând pârâtul să calculeze şi să 
plătească reclamantei drepturile salariale reprezentând gradaţia de merit neacordată şi diferenţele 
salariale ce i se cuvin în urma acordării gradaţiei de merit, începând cu data de 01.07.2013 şi până 
la data de 09.10.2013, sume ce vor fi indexate şi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii 
efective. 
 De asemenea, va obliga pârâtul să-i acorde reclamantei gradaţia de merit începând cu data 
de 10.10.2013, şi până la data de 01.03.2015. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel pârâta. În motivarea apelului său, aceasta a 
arătat următoarele: potrivit art.2 alin.2 din Ordinul MECT nr.5730/2008 gradaţia de merit se 
acordă pe o perioadă efectivă de 4 ani, fără a fi luate în calcul perioadele de suspendare a 
contractului individual de muncă din motive neimputabile angajatului sau în care exercită o funcţie 
în condiţiile art.101 al.1, 2, 4 şi 5 din Legea nr. 128/1997; rezultă per a contrario că perioadele de 
suspendare a contractului individual de muncă din motive imputabile sau altele decât cele în care 
exercită o funcţie în condiţiile art.101 al.1, 2, 4 şi 5 din Legea nr. 128/1997 intră în calculul celor 
patru ani; toate aceste situaţii de suspendare sunt situaţii de suspendare de drept a contractului 
individual de muncă în sensul art. 50 din Legea nr. 53/2003, iar nu la iniţiativa salariatului; 
perioadele în care contractul individual de muncă este suspendat la iniţiativa salariatului nu 
suspendă şi curgerea termenului pentru care se acordă gradaţia de merit şi acele perioade intră în 
calculul celor patru ani stabiliţi de lege; concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la doi 
ani se acordă la cererea salariatului şi reprezintă, conform art.51 al.1 lit.a) din Codul Muncii, o 
suspendare a contractului individual de muncă la iniţiativa salariatului; prin urmare, această 
perioadă intră în calculul celor 4 ani prevăzuţi de metodologia indicată; pe de altă parte, potrivit 
art.1 din OUG nr. 148/2005, reclamanta a beneficiat de o indemnizaţie în cuantum de 85% din 
media veniturilor realizate în ultimele 12 luni; prin urmare, la calculul acestei indemnizaţii a fost 
avută în vedere şi gradaţia de merit astfel încât, soluţia pronunţată de Tribunalul Tulcea ar însemna 
că reclamanta beneficiază de două ori de gradaţia de merit. 
 Intimata, prin organizaţia sindicală din care face parte, a solicitat respingerea apelului, 
sens în care a arătat că din reglementările legale privind concediul pentru creşterea copilului 
rezultă că acesta se încadrează în măsurile de protecţie socială oferite de stat, măsuri care au ca 
principal obiectiv asigurarea unor condiţii cât mai bune de creştere şi dezvoltare a copilului, astfel 
încât efectuarea acestui tip de concediu nu constituie un motiv imputabil de suspendare a 
contractului individual de muncă. 
 În apel nu s-au administrat probe. 
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Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod.pr.civ., Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 
  Suspendarea contractului individual de muncă poate avea loc, potrivit art.49-52 din Codul 
Muncii fie de drept, fie prin acordul părţilor, fie din iniţiativa şi prin voinţa unilaterală a uneia dintre 
părţile raportului de muncă. 
 Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa unei părţi nu înseamnă că 
aceasta este şi imputabilă acelei părţi, cele două noţiuni fiind diferite contrar opiniei apelantei care 
confundă cele două situaţii. 
 Pe de altă parte, contrar celor susţinute de apelantă, în cazul în care angajatul exercită o 
funcţie în condiţiile art.101 alin.1, 2, 4 şi 5 din Legea nr. 128/1997, suspendarea intervine în 
realitate tot din iniţiativa acestuia, ocuparea funcţiei făcându-se cu acordul acestuia şi chiar la 
iniţiativa sa, presupunând o candidatură. 
 Cu toate acestea, legiuitorul a înţeles să păstreze într-o astfel de situaţie drepturile dobândite 
de angajat, ceea ce înseamnă că a înţeles să acorde anumite beneficii angajaţilor şi în situaţii în care 
contractul individual de muncă este suspendat din iniţiativa lor, fără ca aceasta să poată fi 
considerată o situaţie ce le este imputabilă. 
 Aşadar, principiul care se desprinde este acela că suspendarea contractului individual de 
muncă nu poate fi considerată imputabilă, chiar dacă se produce din voinţa directă sau indirectă a 
angajatului, atunci când trebuie protejat un interes superior, cum ar fi de exemplu exercitarea 
drepturilor electorale şi exercitarea unor funcţii publice într-un stat democratic. 
 Tot astfel, trebuie acceptat că, deşi efectuarea concediului pentru creşterea copilului 
intervine la iniţiativa salariatei sau salariatului, este vorba de un drept care a fost instituit atât pentru 
protecţia mamei, cât şi în interesul copilului şi al familiei, astfel încât dezvoltarea fizică şi 
emoţională a copilului să decurgă normal, beneficiind de îngrijirea şi protecţia continuă a mamei 
sau, după caz, a tatălui, astfel încât suspendarea contractului individual de muncă nu poate fi 
considerată imputabilă reclamantei. 
 În acest sens trebuie avut în vedere că, potrivit clauzei 2 alineatul (6) din Acordul-cadru 
privind concediul pentru creşterea copilului adoptat prin Directiva 96/34/CE a Consiliului, 
drepturile dobândite sau în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul pentru 
creşterea copilului se menţin ca atare până la sfârşitul concediului menţionat şi se aplică la sfârşitul 
acestui concediu. 
 Această clauză poate fi invocată de către particulari în faţa unei instanţe naţionale 
(Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene în cauza Cauza C-486/08 - Zentralbetriebsrat der 
Landeskrankenhäuser Tirols împotriva Land Tirol, din 22 aprilie 2010). 
 În acest caz poate fi invocată prevederea respectivă în condiţiile în care pârâta este o 
instituţie publică parte a statului în sens larg, aflată sub autoritatea Ministerului Educaţiei Naţionale 
prin Inspectoratul Şcolar Judeţean şi finanţată din fonduri publice. 
 Pe de altă parte, atât din textul clauzei 2 alineatul (6) menţionate, cât şi din contextul în care 
aceasta se înscrie reiese că dispoziţia are drept obiectiv evitarea pierderii sau a reducerii drepturilor 
derivate din raportul de muncă, dobândite sau în curs de a fi dobândite, pe care lucrătorul le poate 
pretinde atunci când începe concediul pentru creşterea copilului, şi garantarea faptului că, la 
sfârşitul acestui concediu, lucrătorul se va regăsi, în ceea ce priveşte aceste drepturi, în aceeaşi 
situaţie precum cea în care se afla înaintea concediului menţionat (Hotărârile C.J.U.E.  în cauzele 
Gómez-Limón Sánchez-Camacho, punctul 39, şi Meerts, punctul 39).  

Astfel, Acordul-cadru privind concediul pentru creşterea copilului ţine de obiectivele 
fundamentale menţionate la punctul 16 din Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale 
lucrătorilor privind egalitatea de tratament între bărbaţi şi femei, la care face trimitere acest acord-
cadru şi care este menţionată şi la articolul 136 CE, obiective care vizează îmbunătăţirea condiţiilor 
de viaţă şi de muncă, precum şi existenţa unei protecţii sociale adecvate a lucrătorilor, în speţă a 
celor care au solicitat sau au efectuat un concediu pentru creşterea copilului (Hotărârea C.J.U.E. 
Meerts, punctul 37).  
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Din aceste obiective ale Acordului-cadru privind concediul pentru creşterea copilului rezultă 
că noţiunea „drepturi dobândite sau în curs de a fi dobândite” în sensul clauzei 2 alineatul (6) din 
acest acord-cadru include toate drepturile şi avantajele, în bani sau în natură, derivate direct sau 
indirect din raportul de muncă, pe care lucrătorul le poate pretinde de la angajator la data la care 
începe concediul pentru creşterea copilului (Hotărârea C.J.C.E. Meerts, punctul 43; Hotărârea 
C.J.U.E. în cauza Cauza C-486/08 - Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols împotriva 
Land Tirol, din 22 aprilie 2010, paragrafele 51-53).  

Ca urmare, în situaţia în care reclamanta a avut contractul individual de muncă suspendat 
pentru efectuarea concediului pentru creşterea copilului, această perioadă nu poate fi avută în 
vedere la calculul celor patru ani în care aceasta are dreptul la gradaţia de merit întrucât acest drept 
trebuie menţinut la sfârşitul perioadei de concediu în aceleaşi condiţii în care ar fi existat dacă acest 
concediu nu era efectuat, aşa cum a stabilit Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în interpretarea 
clauzei 2 alineatul (6) din Acordul-cadru privind concediul pentru creşterea copilului adoptat prin  
Directiva 96/34/CE a Consiliului. 

Cum în perioada concediului pentru creşterea copilului reclamanta nu a beneficiat de 
gradaţia de merit, contractul individual de muncă fiind suspendat, luarea în calcul a perioadei de 
suspendare a contractului individual de muncă la calculul celor patru ani pentru care a fost acordată 
gradaţia de merit ar conduce la lipsirea acesteia de acest drept pentru o perioadă importantă, 
respectiv perioada concediului, ceea ce ar contraveni clauzei 2 alineatul (6) din Acordul-cadru 
privind concediul pentru creşterea copilului adoptat prin  Directiva 96/34/CE a Consiliului. 
 Susţinerea apelantei că reclamanta ar beneficia de două ori de sumele reprezentând gradaţia 
de merit este lipsită de orice fundament. 
 Astfel, indemnizaţia de care reclamanta a beneficiat în timpul concediului de creştere a 
copilului constituie un drept de asigurări sociale; aceasta nu a beneficiat de salariu şi nici de 
gradaţia de merit în timpul concediului respectiv. 
 Faptul că indemnizaţia cuvenită este calculată în raport de media veniturilor anterioare 
constituie o modalitate de punere în aplicare a principiului contributivităţii, nefiind vorba de plata 
drepturilor salariale în acea perioadă pentru a se pune problema plăţii de două ori a aceloraşi 
drepturi. 
 Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 203/CM/27.05.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 
 

26. Răspundere patrimonială. Șef de district CFR. 
 

Lipsa în gestiune rezultă din compararea listei de inventariere finale cu lista de inventariere iniţială, 
de la momentul preluării gestiunii, cu luarea în calcul a tuturor modificărilor intervenite în gestiune între 
cele două momente. 
 Ca urmare, de esenţa stabilirii existenţei unui lipse în gestiune este caracterul comparabil al 
rezultatelor inventarierii iniţiale şi respectiv finale, ceea ce presupune utilizarea unor modalităţi de 
inventariere atât compatibile, cât şi concludente, suficient de detaliate. 

Elementele constructive ale căii ferate (şină, traverse, plăci, tirfoane, cleşti, eclise, şuruburi, etc.) nu 
se evidenţiau în lista de inventar ca bunuri distincte, dimpotrivă în lista de inventar figurând, în esenţă, 
liniile de cale ferată şi alte bunuri cu structură complexă. 
 Astfel se explică de ce bunurile evidenţiate ca fiind lipsă în gestiune nu poartă ele însele un număr 
de inventar, ci sunt doar elemente constructive ale unui mijloc fix. 
 Aceste elemente constructive nu au fost inventariate la momentul preluării gestiunii de către intimat, 
după cum nu au fost inventariate nici cu ocazia întocmirii listei mijloacelor fixe din 30.09.2010. 
Evidenţierea unei deprecieri corespunzătoare elementelor constructive lipsă confirmă că unele elemente 
constructive ale liniilor lipseau, nu însă şi care anume lipseau. 
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Art. 25 din Legea nr. 22/1969 
Decizia Curții Constituţionale nr. 257/2009 

Art. 254 alin. 1 Codul Muncii 
 

 I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 448/28.02.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 

nefondată cererea formulată la 28.03.2011 de reclamanta CFR în contradictoriu cu pârâtul SV, prin 
care reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 271.877,31 lei, reprezentând 
contravaloarea lipsei în gestiune. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Paratul SV este angajat al reclamantei CFR, acesta avand funcția de șef district. 
 Potrivit procesului-verbal intocmit de comisia de inventariere, in perioada 8-11 octombrie 
2010 s-a procedat la inventarierea gestiunii pârâtului SV, constatandu-se existenta unor lipsuri. Din 
tabelul intocmit cu ocazia inventarierii  a rezultat o lipsa in gestiune in valoare de 271.877,31 lei. 
 Din declaratia martorului MM a rezultat că la preluarea gestiunii de către SV nu s-a efectuat 
o inventariere propriu-zisa. 
 Aceasta declaratie este confirmata si de raportul de expertiza intocmit in cauză, din care 
rezulta că predarea gestiunii către SV s-a facut in baza unei singure liste de inventar, cu 11 pozitii, 
pe cand listele de inventar din octombrie 2010 contin 249 pozitii. Expertul precizeaza ca in anul 
2010 s-a facut o inventariere in detaliu a gestiunii, insa nu exista certitudinea existentei bunurilor la 
momentul preluarii. 
 Expertul sustine ca in cadrul inventarierilor anuale aferente perioadei 2005 – 2010 nu au fost 
respectate prevederile legale in materie, cu privire la efectuarea inventarierilor, astfel incat, urmare 
si a sustragerilor de catre autori necunoscuti si a metodei diferite de inventariere, culpa nu ii 
apartine paratului. 
 Potrivit art. 254 alin. 1 CM - Salariaţii răspund patrimonial, în temeiul normelor şi 
principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din 
vina şi în legătură cu munca lor. 

Fata de aceste dispoziții, se constată că sunt cerute mai multe condiţii pentru existenţa 
acestei răspunderi: să fie vorba de o pagubă materială (nu una morală); paguba să se datoreze 
vinovăţiei salariatului; această pagubă să aibă legătură cu munca celui vinovat. 

Pentru a se putea vorbi de existenţa unui prejudiciu, este necesar ca acesta să se reflecte cu 
certitudine în patrimoniul angajatorului, iar dovada certitudinii acestuia să se materializeze printr-o 
sumă de bani, despăgubirea având caracterul unei daune compensatorii acordate pentru prejudiciul 
material cert şi real nu şi pentru paguba eventuală a cărei existenţă este condiţionată de un fapt 
viitor şi nesigur. 

Reclamanta nu a făcut probe de natură a fundamenta pretenţia dedusă judecăţii, nu a făcut 
dovada existentei  bunurilor inventariate in anul 2010, constatate lipsa, in gestiunea paratului la 
momentul preluarii in anul 2005. Nu s-a facut dovada vinovatiei paratului si a atributiilor de 
serviciu incalcate de acesta, care ar fi condus la crearea unei pagube in patrimoniul reclamantei. 
 
 II. Recursul: 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamanta CFR, solicitând modificarea acesteia 
şi admiterea cererii de chemare în judecată. 
 În motivarea cererii de recurs, reclamanta a arătat că instanţa de fond a interpretat greşit 
actul dedus judecăţii, schimbând înţelesul lămurit şi vădit neîndoielnic al acestuia, iar pârâtul nu a 
combătut pretenţiile acesteia pe tot parcursul judecăţii. 
 Referitor la motivarea conform căreia predarea gestiunii s-a făcut în baza unei liste de 
inventar cu 11 poziţii, pe când listele de inventar din octombrie 2010 conţin 249 de poziţii, 
recurenta a arătat că directorul său general a emis dispoziţia nr. 43/16.06.2006, prin care a dispus ca 
mijloacele fixe care prezintă un grad de complexitate ridicat şi cuprind într-un singur număr de 
inventar mai multe elemente componente semnificative se vor defalca pe mai multe poziţii. Din 
necesităţi obiective, la nivelul recurentei s-a procedat la împărţirea reţelei feroviare în elemente 
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componente, începând cu anul 2009. Acesta este motivul pentru care în anul 2005 intimatul a 
preluat în gestiune 11 repere, iar în anul 2010 numărul lor a crescut aparent la 249, ele fiind 
aceleaşi, dar evidenţiate pe elemente componente. 
 În anul 2005, la preluarea gestiunii, pârâtul cunoştea componenţa şi caracteristicile 
mijloacelor fixe din punct de vedere tehnic, periodic desfăşurându-se activităţi legate de revizia căii 
ferate. 
 În balanţa mijloacelor fixe, bunurile figurează cu numărul de inventar nou, alături de care 
este notat numărul vechi. 
 Dacă intimatul ar fi constatat existenţa unor sustrageri, avea dreptul şi datoria de a întocmi 
rapoarte de eveniment, care ar fi fost luate în considerare de comisia de inventariere şi nu ar fi făcut 
obiectul unei lipse în gestiune, care a fost stabilită după valorificarea rapoartelor de eveniment. 
 Minusurile în gestiune au fost evidenţiate în procesul-verbal din 21.10.2010, pe care 
intimatul l-a semnat fără obiecţiuni, fiind de acord cu procedura şi cu rezultatul inventarierii. 
 Dovada existenţei bunurilor inventariate a fost făcută cu listele de inventariere şi balanţa 
mijloacelor fixe. 

Prin concluzii orale, intimatul a solicitat respingerea recursului ca nefundat şi obligarea 
recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 
 

III. Analiza recursului: 
 1. Potrivit cererii de chemare în judecată şi listei anexate acesteia, fac obiectul prezentei 
cauze o serie de elemente constructive ale următoarelor mijloace fixe din cadrul Districtului 7 Port 
Vechi (aparţinând secţiei L1 a recurentei): linie tragere 313 opritor (INV 1-09854), linie tragere 
zona 1 opritor 45 S (INV 1-09853), linia 3 spălări vagoane (INV 1-09701), linia 2 spălări vagoane 
(INV 1-09700), linia evitare 6 opritor (INV 1-09897), diagonala tunel 7-11 (INV 1-09929), linie 
evitare 12 opritor (INV 1-09898), precum şi schimbător 45 S II B (INV 1-09921). 
 Din cuprinsul listei mijloacelor fixe din 30.09.2010 rezultă că toate numerele de inventar 
desemnând mijloacele fixe (liniile de cale ferată) la care s-a identificat lipsa unor elemente 
constructive sunt identificate sub denumirea de „linii CF-D1” sau „linii garaj D1”, fără alte 
precizări. 
 Este important de reţinut că respectivele lipsuri nu privesc mijloacele fixe în întregime (linii 
de cale ferată), ci doar elemente constructive ale acestora, respectiv diverse cantităţi de şină, 
traverse, plăci, tirfoane, cleşti, eclise, şuruburi, schimbător.  
 2. În cadrul judecăţii cauzei în fond a fost efectuată o expertiză contabilă, din raportul 
întocmit de către expertul judiciar rezultând că la 15.12.2055 intimatul a preluat gestiunea 
mijloacelor fixe pe baza unei liste de inventar cuprinzând 11 poziţii, pe când listele de inventar din 
octombrie 2010 conţin 249 de poziţii. Rezultă că în 2005 liniile s-au inventariat în întregime ca 2 
mijloace fixe, iar în 2010 s-a inventariat în detaliu, prin măsurare, neexistând certitudinea existenţei 
lor la momentul preluării. 
 Prin răspunsul la obiecţiuni din 7.11.2013, expertul a arătat că nu există înscrisuri care să 
dovedească faptul că la inventarierea din 2005 s-au preluat în gestiune toate componentele reţelei. 
 Prin obiecţiunile formulate la 30.04.2013 în faţa instanţei de fond, recurenta a arătat că 
mijloacele fixe la care s-au constatat lipsuri fac parte din inventarul centralizat al bunurilor 
aparţinând domeniului public al statului şi nu se poate consemna la coloana „faptic” zero, că nu 
există mijlocul fix; deprecierea înscrisă reprezintă lipsa elementelor componente (materiale de cale) 
care compun mijlocul fix. Acest lucru a fost menţionat de recurentă şi ulterior, de exemplu în cadrul 
concluziilor scrise depuse la instanţa de fond, precum şi la instanţa de recurs. 
 3. Premisa angajării răspunderii patrimoniale a salariatului gestionar este reprezentată de 
existenţa unei lipse în gestiune produsă culpabil ca urmare a neîndeplinirii corespunzătoare a 
atribuţiilor de serviciu. 
 Lipsa în gestiune corespunde în termenii juridici ai instituţiei răspunderii patrimoniale 
noţiunii de prejudiciu, care pentru a se pune problema reparării lui trebuie să fie cert, adică existenţa 
şi întinderea lui să fie dincolo de orice îndoială. 
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 Lipsa în gestiune rezultă din compararea listei de inventariere finale cu lista de inventariere 
iniţială, de la momentul preluării gestiunii, cu luarea în calcul a tuturor modificărilor intervenite în 
gestiune între cele două momente. 
 Ca urmare, de esenţa stabilirii existenţei unui lipse în gestiune este caracterul comparabil al 
rezultatelor inventarierii iniţiale şi respectiv finale, ceea ce presupune utilizarea unor modalităţi de 
inventariere atât compatibile, cât şi concludente, suficient de detaliate. 
 4. În speţă, este necontestat că modalitatea de inventariere utilizată în anul 2005 când 
intimatul a preluat gestiunea a fost diferită de cea utilizată în anul 2010, de altfel diferenţa numerică 
a mijloacelor fixe reprezentând în esenţă aceleaşi linii de cale ferată fiind evidentă: 11 în 2005, 
respectiv 249 în 2010. Anterior inventarierii din 2010, cele 11 poziţii din 2005 au fost evidenţiate 
pe elemente componente. În lista mijloacelor fixe depusă la dosarul de apel, întocmită la 
30.09.2010, aceste elemente componente constau în linii, tuneluri, schimbătoare, treceri de nivel, 
peroane, reţele electrice, de apă sau termice, clădiri, puţuri etc. 
  Dincolo de această diferenţă între modalităţile de inventariere utilizate succesiv, ele se 
caracterizează în egală măsură prin aceea că, în privinţa liniilor de cale ferată, acestea sunt alcătuite 
dintr-o serie de elemente constructive precum acelea evidenţiate ca fiind lipsă din gestiune: şină, 
traverse, plăci, tirfoane, cleşti, eclise, şuruburi, schimbător. 
 Potrivit unei susţineri constante a recurentei pe parcursul judecăţii cauzei (menţionată la 
punctul III.2 al prezentei hotărâri), în situaţia lipsei unor elemente precum cele de mai sus – 
materiale de cale care compun mijlocul fix reprezentând linia de cale ferată, acesta era inventariat 
cu evidenţierea unei deprecieri corespunzătoare elementelor constructive lipsă. 
 Aşadar, elementele constructive ale căii ferate (şină, traverse, plăci, tirfoane, cleşti, eclise, 
şuruburi etc.) nu se evidenţiau în lista de inventar ca bunuri distincte, dimpotrivă în lista de inventar 
figurând, în esenţă, liniile de cale ferată şi alte bunuri cu structură complexă. Acest lucru este 
confirmat şi de lista mijloacelor fixe din 30.09.2010 depusă de recurentă la dosarul de apel. 
 Astfel se explică de ce bunurile evidenţiate ca fiind lipsă în gestiune nu poartă ele însele un 
număr de inventar, ci sunt doar elemente constructive ale unui mijloc fix căruia îi este alocat un 
număr de inventar nou şi respectiv vechi. 
 Prin urmare, aceste elemente constructive nu au fost inventariate la momentul preluării 
gestiunii de către intimat, după cum nu au fost inventariate nici cu ocazia întocmirii listei 
mijloacelor fixe din 30.09.2010. Evidenţierea unei deprecieri corespunzătoare elementelor 
constructive lipsă confirmă că unele elemente constructive ale liniilor lipseau, nu însă şi care anume 
lipseau. 

Aşa fiind, nu se poate prezuma că exact elementele constructive a căror contravaloare se 
solicită a se imputa intimatului existau la momentul preluării gestiunii de către intimat, în 
componenţa celor 11 mijloace fixe pe care acesta le-a preluat, şi că acestea nu se regăseau de fapt în 
deprecierea corespunzătoare acelor mijloace fixe, reflectată în valoarea de inventar.  
 5. Din cuprinsul listei mijloacelor fixe din 30.09.2010 rezultă că toate numerele de inventar 
desemnând mijloacele fixe (liniile de cale ferată) la care s-a identificat lipsa unor elemente 
constructive sunt identificate sub denumirea de „linii CF-D1” sau „linii garaj D1”, fără alte 
precizări. 
 Lipsurile aflate în discuţie au fost evidenţiate în procesul-verbal din 21.10.2010, semnat şi 
de către intimat, prin care s-a propus ca gestionarii implicaţi în dezafectări să explice lipsurile. 
 Printr-o declaraţie anterioară din 6.10.2010, intimatul arătase că la 16.12.2005, când a luat în 
primire Districtul 7 Port A, predarea-primirea s-a făcut din birou, unde s-a discutat despre lipsuri, 
care sunt aceleaşi din 2010. 
 Ulterior inventarului, intimatul a întocmit o notă de justificare prin care a motivat lipsurile 
prin întocmirea unor bonuri de transfer, respectiv recâştigare anterioare anului 2005 sau în sensul că 
bunurile se află în alte locuri (de exemplu, şina se află depozitată pe raza districtului la un loc cu cea 
de pe linia 816, iar materialul mărunt a fost folosit la întreţinere de către şefii de district anteriori 
acestuia). 
 Aşadar, din faptul semnării procesului-verbal din 21.10.2010 de către intimat nu rezultă 
decât că acesta a recunoscut existenţa lipsurilor constatate, nu însă şi că acest lucru i-ar fi imputabil, 
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procesul-verbal fiind în sensul ca gestionarii implicaţi în dezafectări să explice lipsurile. Or acesta a 
oferit acele explicaţii, după cum a fost menţionat mai sus, invocând în esenţă că lipsurile existau şi 
anterior preluării gestiunii. 
 Acest lucru a fost confirmat şi de martorul MM, ascultat în faţa instanţei de fond. 
 De asemenea, nedovedirea predării bunurilor din gestiune intimatului a fost reţinută şi prin 
decizia civilă nr. 1288/CM/23.12.2013 a Curţii de Apel Constanţa, prin care a fost anulată decizia 
de sancţionare nr. 4.1/1/801/6.05.2011 emisă de recurentă cu privire la modul de îndeplinire de 
către intimat a atribuţiilor de serviciu în legătură cu lipsurile la inventar. 
 Deşi nu a formulat întâmpinare, intimatul s-a apărat şi în faţa instanţei de fond, formulând 
obiecţiuni la raportul de expertiză şi formulând, prin avocat, concluzii orale de respingere a acţiunii 
ca nefondată, astfel că nu se poate susţine, precum recurenta, că intimatul  nu a combătut pretenţiile 
acesteia. 
 6. Potrivit art. 25 alin. 1 din Legea nr. 22/1969, gestionarul răspunde integral faţă de agenţii 
economici, autorităţile sau instituţiile publice pentru pagubele pe care le-a cauzat în gestiunea sa. 
 Prin decizia nr. 45/1996, Curtea Constituţională a stabilit că art. 25 sus citat nu vizează 
elementul subiectiv al răspunderii materiale, ci cuprinderea acestei forme specifice de răspundere 
juridică, integralitatea ei pentru pagubele cauzate în gestiune; nici art. 24 nu instituie el însuşi o 
prezumţie relativă de culpă în sarcina gestionarului. Prin decizia de îndrumare nr. 1/1976 a 
Tribunalului Suprem s-a ajuns la concluzia existenţei unei prezumţii simple de culpă, deci nu 
suntem în prezenţa unei excepţii legale de la principiul consacrat de art. 178 din Codul muncii 
anterior, potrivit căruia în orice litigii de muncă dovada temeiniciei şi legalităţii dispoziţiei sau 
măsuri luate de unitate este în sarcina acesteia. 
 În acelaşi sens, prin decizia nr. 257/2009, Curtea Constituţională a reţinut că dispoziţiile art. 
25 din Legea nr. 22/1969 sunt redactate cu destulă precizie şi claritate pentru a face efectivă 
protecţia instituită de textele constituţionale invocate şi să permită reglarea conduitei celor 
interesaţi. Rămâne în sarcina judecătorilor ca, în cadrul actului de justiţie pe care îl înfăptuiesc, să 
decidă cu privire la interpretarea şi aplicarea unor norme legale. 
 Rezultă, aşadar, că art. 25 din Legea nr. 22/1969 nu poate fi interpretat ca instituind o 
prezumţie legală de culpă în sarcina gestionarului, pentru cazul în care s-ar identifica un prejudiciu 
(ceea ce în speţă nu s-a întâmplat, întrucât nu s-a făcut dovada că intimatul a preluat liniile de cale 
ferată având în componenţă şi toate elementele constructive a căror lipsă s-a constatat). Astfel, şi 
dacă s-ar face dovada unui prejudiciu, culpa gestionarului rămâne să fie apreciată de către instanţa 
de judecată în funcţie de circumstanţele concrete ale cauzei. 
 Nu se poate pune astfel semnul egalităţii între gestiunea asupra unor bunuri situate într-o 
incintă închisă, asupra căruia gestionarul exercită un control strict, şi gestiunea asupra unor bunuri 
situate într-un perimetru larg în care circulaţia persoanelor străine nu este împiedicată efectiv, cum 
sunt liniile de cale ferată. În primul caz, prezumţia simplă de culpă a gestionarului, de fapt o 
prezumţie a neîndeplinirii corespunzătoare a atribuţiilor de serviciu, se impune în mod logic, 
neexistând o altă explicaţie a lipsurilor.  
 Un asemenea raţionament logic nu poate fi extins şi în cel de-al doilea caz, în care 
gestionarul nu exercită o stăpânire exclusivă asupra căii ferate pentru a se putea prezuma că lipsa 
unor elemente constructive ale acesteia s-a produs din cauza neîndeplinirii corespunzătoare de către 
acesta a atribuţiilor de serviciu. 
 Această concluzie se impune cu atât mai mult cu cât în cererea de chemare în judecată şi în 
cererea de recurs nu au fost indicate atribuţiile care nu ar fi fost îndeplinite corespunzător de către 
intimat, iar în fişa postului ataşată cererii de chemare în judecată sunt cuprinse atribuţii referitoare la 
gestiunea prin magazie a materialelor necesare efectuării unor lucrări la calea ferată. 
 Mai mult decât atât, decizia de sancţionare nr. 4.1/1/801/6.05.2011 emisă de recurentă cu 
privire la modul de îndeplinire de către intimat a atribuţiilor de serviciu în legătură cu lipsurile la 
inventar a fost anulată prin decizia civilă nr. 1288/CM/23.12.2013 a Curţii de Apel Constanţa.  
 În concluzie, în cauză nu s-a făcut dovada nici a unui prejudiciu cert, nici a unei 
neîndepliniri de către intimat a atribuţiilor de serviciu, astfel că nu sunt întrunite condiţiile angajării 
răspunderii patrimoniale a acestuia. 
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Constatând pe baza considerentelor mai sus expuse că sentinţa recurată este legală şi 
temeinică, în baza art. 312 alin. 1 C. proc. civ., curtea va respinge recursul formulat în cauză ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 270/CM/03.12.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
27. Răspunderea patrimonială a salariaţilor. Încasarea unor drepturi 

salariale necuvenite raportat la criteriile stabilite în contractul colectiv de 
muncă pentru acordarea lor. 

 
În situaţia în care un angajat încasează sporuri salariale la care nu avea dreptul întrucât nu 

îndeplinea condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă pentru acordarea lor, este obligat să le 
restituie în temeiul răspunderii patrimoniale indiferent de vreo culpă a sa în legătură cu încasarea acelor 
sume, fiind vorba de o situaţie în care acesta a încasat de la angajator o sumă nedatorată. 

 
Art.256 alin.1 din Codul Muncii 

OG nr.13/2011  
OG nr.9/2000 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 18 septembrie 2013, înregistrată sub nr. 

2490/88/2013, reclamanta S.C. [...] S.R.L. a chemat în judecată pe pârâtul [...], solicitând ca, prin 
hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea pârâtului la restituirea sumei de 4.038 lei, 
reprezentând 15% spor pentru muncă în condiţii penibile şi 10% spor pentru munca desfăşurată în 
condiţii de nocivitate, acordate necuvenit. 
          În motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că, in conformitate cu Decizia nr. 70/2012 a 
Camerei de Conturi Tulcea, S.C. [...] S.R.L. a fost prejudiciată cu suma totală de 42.275 lei prin 
acordarea la un număr de 7 salariaţi, a unor sporuri necuvenite. 
          S-a mai arătat că, în baza art. 15 din contractul colectiv de muncă nr. 131/25.11.2010 şi a 
buletinelor de determinare a D.S.P.J. Tulcea nr. 75/23.11.2010 şi nr. 77/21.04.201, pârâtului [...] i s-
au acordat următoarelor sporuri: 15% pentru muncă în condiţii penibile şi 10% pentru muncă 
desfăşurată în condiţii de nocivitate. 
          A precizat reclamanta că, potrivit notei de calcul întocmite, pârâtului [...] i s-au acordat 
sporuri în sumă totală de 4.038 lei. 
          În concluzie, reclamanta a solicitat admiterea cererii şi obligarea pârâtului la restituirea sumei 
de 4.038 lei, reprezentând 15% spor pentru muncă în condiţii penibile şi 10% spor pentru muncă 
desfăşurată în condiţii de nocivitate acordate necuvenit. 
          În drept, reclamanta şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile Legii nr. 53/2003, republicată şi ale 
art. 194 Cod procedură civilă, iar în dovedire, a depus la dosar următoarele înscrisuri: buletinele de 
determinare a D.S.P.J. Tulcea nr. 75/23.11.2010, nr. 77/21.04.201; Decizia nr. 70/2012 a Camerei 
de Conturi Tulcea - Curtea de Conturi României; Nota de stabilire a întinderii prejudiciului produs; 
certificatul de informare nr. 21/03.09.2013 şi procesul - verbal nr. 21/03.09.2013. 
          La data de 18 octombrie 2013, reclamanta a depus la dosar o cerere de modificare a cererii 
introductive, prin care a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 4.169 lei, şi nu de 4.038 lei, 
cum eronat a menţionat în acţiunea iniţială. 
          Astfel, reclamanta a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 4.169 lei, reprezentând 
3.735 lei (din care 15% spor de penibilitate şi 10% spor de nocivitate acordate în perioada ianuarie 
2011 - decembrie 2011) şi 434 lei (beneficiu nerealizat calculat până la data de 30.09.2013). 
          Totodată, reclamanta a solicitat şi obligarea pârâtului la plata actualizării beneficiului până la 
data pronunţării instanţei, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 
          În apărare, la data de 7 octombrie 2013, pârâtul a depus la dosar întâmpinare, prin care a 
solicitat respingerea acţiunii ca nefondată şi exonerarea de la plata sumei solicitate de reclamantă. 
          În susţinerea întâmpinării, pârâtul a arătat că, în calitate de angajat al S.C. [...] S.R.L., în 
cursul anului 2011, în conformitate cu prevederile contractului colectiv de muncă perfectat la nivel 
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de instituţie, înregistrat la D.M.P.S. Tulcea, a beneficiat de sporuri pentru muncă în condiţii penibile 
şi nocive.  
          S-a mai arătat că, sumele imputate de către angajator nu sunt datorate de pârât, deoarece au 
fost prevăzute în bugetul propriu de venituri şi cheltuieli al S.C. [...] S.R.L. pentru anul 2011. 
          A precizat pârâtul că, prin contractele/acordurile colective de muncă pot fi negociate, clauze 
referitoare la drepturile a căror acordare şi al căror cuantum nu sunt stabilite prin dispoziţii legale. 
Astfel, prin dispoziţiile art. 15, 33 şi 77 din Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul 
societăţii, se arată că salariaţii beneficiază de sporuri, iar contractul individual de muncă nu poate 
prevedea drepturi sub nivelul minim stabilit prin contractul colectiv de muncă. 
          S-a mai precizat că D.M.P.S. Tulcea a înregistrat contractul colectiv de muncă, fără 
obiecţiuni, aceasta exercitându-şi controlul de legalitate şi dându-şi avizul favorabil, moment în care 
contractul colectiv a început să-şi producă efectele, deoarece numai refuzul înregistrării acestuia 
făceau inaplicabile clauzele cuprinse în respectivul contract. 
          A susţinut pârâtul că, în mod eronat, reprezentanţii Curţii de Conturi - Camera de Conturi 
Tulcea - au dispus recuperarea prejudiciului creat prin acordarea sporurilor de 15% (condiţii 
penibile) şi 10% (condiţii nocive), întrucât reclamanta S.C. [...] S.R.L. a fost înfiinţată prin H.C.L. 
nr.62/2010, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare, în cauză 
nefiind aplicabile dispoziţiile Legii nr. 330/2009 şi nici cele ale Legii nr. 284/2010.  
          Pârâtul a menţionat că, personalul angajat al societăţii nu este plătit din fonduri publice, ci din 
activităţile desfăşurate conform obiectului de activitate stabilit prin Actul constitutiv, iar principalul 
obiect de activitate al S.C. [...] S.R.L. este colectarea deşeurilor nepericuloase, însă, ca activităţi 
secundare, societatea are în obiectul său şi alte coduri privind desfăşurarea activităţii de salubrizare, 
respectiv colectarea deşeurilor periculoase, tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase, tratarea 
şi eliminarea deşeurilor periculoase.  
          A mai menţionat pârâtul că buletinul de expertizare metrologică nu precizează în mod clar 
care sunt persoanele ce beneficiază de sporurile de condiţii grele, periculoase, nocive, penibile, ci 
doar că ele se acordă personalului care lucrează la salubrizare urbană, producerea şi distribuţia 
energiei termice, lăsând în [...]na angajatorului să stabilească personalul căruia se acordă aceste 
sporuri. 
          Un alt motiv pentru care pârâtul a solicitat respingerea acţiunii este acela că, în cauză nu sunt 
întrunite condiţiile răspunderii patrimoniale, respectiv nu există un raport de cauzalitate între fapta 
ilicită, prejudiciu şi culpa salariatului, mai mult cu cât, în cauză nu s-a făcut dovada unei fapte ilicite 
şi personale a pârâtului, săvârşită în legătură cu munca.  
          În concluzie, pârâtul a apreciat că, drepturile băneşti au fost acordate în mod legal şi a 
solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. 
 Prin sentinţa civilă nr. 4119 din 4 noiembrie 2013, Tribunalul Tulcea a  respins 
acţiunea litigiu de muncă formulată de reclamanta S.C. [...] S.R.L., în contradictoriu cu 
pârâtul [...], ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, în raport de probele administrate, instanţa a reţinut 
următoarele: 
          În urma controlului efectuat de Camera de Conturi Tulcea la S.C. [...] S.R.L. Măcin, asupra 
legalităţii şi regularităţii cheltuielilor de personal ale societăţii, s-a emis decizia nr. 70/2012, prin 
care s-a constatat că societatea a fost păgubită cu suma totală de 42.275 lei, prin acordarea către un 
număr de 7 salariaţi a unor sporuri necuvenite legal. 
          Potrivit art. 30 din Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul S.C. [...] S.R.L. şi 
înregistrat la D.M.S.S.F. Tulcea sub nr. 119/21.02.2011, valabil pentru anul 2011, s-a stabilit că 
sporurile minime ce se acordă în condiţiile acestui contract sunt: spor de condiţii grele de muncă, de 
condiţii periculoase şi de condiţii penibile, în cuantum de 15 % din salariul de bază pentru fiecare 
dintre acestea, spor de condiţii nocive de muncă, în cuantum de 10 % din salariul de bază, inclusiv 
pentru persoanele care lucrează cu bani, spor pentru orele suplimentare, pentru vechimea în muncă, 
pentru lucrul pe timp de noapte, etc. 
          Instanţa a reţinut că din buletinul de determinare prin expertizare a locurilor de muncă, emis 
la data de 22.11.2010 de Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Tulcea, rezultă faptul că sporurile 
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discutate, respectiv sporul de condiţii penibile şi cel pentru condiţii nocive, pot fi acordate 
personalului care lucrează la salubrizare urbană, colectare deşeuri, ape uzate, sortare deşeuri şi 
activităţi de curăţenie. 
          Potrivit contractului individual de muncă înregistrat în Registrul General de Evidenţă al 
Salariaţilor sub nr. 36/01.12.2010, pârâtul [...] este angajat în cadrul societăţii reclamante în calitate 
de gestionar depozit la serviciul de salubritate, iar conform fişei postului, înregistrată sub nr. 
4/15.12.2010, acesta întocmeşte planurile de aprovizionare, ţine evidenţa stocurilor de materiale, 
face aprovizionarea cu materiale şi materialele necesare în procesul de producţie, întocmeşte foile 
de parcurs ale mijloacelor de transport, urmăreşte încadrarea în normele privind emisiile poluante şi 
protecţia mediului. 
          Având în vedere şi faptul că, potrivit H.C.L. Măcin nr. 62/28.09.2010, obiectul de activitate 
al societăţii reclamante constă în colectarea deşeurilor nepericuloase, conform clasificării 
activităţilor din economia naţională, instanţa a concluzionat că, pârâtul făcea parte din categoria 
personalului căruia i se puteau acorda sporurile pentru condiţii nocive şi penibile de muncă. 
          Ca urmare, neexistând o faptă ilicită a salariatului pârât, instanţa a constatat că nu se pot 
reţine în cauză elementele răspunderii patrimoniale reglementate de prevederile art. 254 din Codul 
muncii. 
          Totodată, conform art. 2 alin. 1 din Legea nr. 84/2012, se aprobă exonerarea de la plată 
pentru sumele reprezentând venituri de natură salarială stabilite în condiţiile art. 1 pe care 
personalul din sectorul bugetar trebuie să le restituie ca urmare a deciziilor de impunere emise de 
angajatori drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii. 
          În speţă, instanţa a reţinut că sporurile solicitate, fiind stabilite anterior datei de 01.01.2011, 
printr-un contract colectiv de muncă, pârâtul beneficiază de exonerarea de plată conform acestor 
dispoziţii legale. 
          Faţă de toate aceste considerente, instanţa a respins acţiunea formulată, ca nefondată. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel reclamanta. În motivarea apelului său, 
aceasta a arătat următoarele: consideră că sentinţa civilă apelată este nelegală;  în baza art. 15 din 
contractul colectiv de muncă nr. 131/25.11.2010 şi a buletinelor de determinare a D.S.P.J. Tulcea 
nr. 75/23.11.2010 şi nr. 77/21.04.201, pârâtului i s-au acordat următoarelor sporuri: 15% pentru 
muncă în condiţii penibile şi 10% pentru muncă desfăşurată în condiţii de nocivitate; conform notei 
de calcul a sporurilor şi a calculului dobânzilor pe anul 2011 acestuia i s-au acordat sporuri în sumă 
totală de 4.169 lei (3.735 lei - 15% spor de penibilitate şi 10% spor de nocivitate acordate în 
perioada ianuarie 2011 - decembrie 2011 şi 434 lei - beneficiu nerealizat calculat până la data de 
30.09.2013); prin Decizia nr. 70/2012 Curtea de Conturi a României - respectiv Camera de Conturi 
Tulcea a stabilit la punctul 2 faptul că societatea reclamantă a fost păgubită cu suma totală de 
42.275 lei, prin acordarea, la un număr de 7 salariaţi, a unor sporuri necuvenite legal, ceea ce a dus 
la majorarea nelegală a cheltuielilor societăţii precum şi la prejudicierea societăţii;  

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 466, art.468 şi art.470 din Noul Cod de procedură 
civilă.  

În susţinerea apelului reclamanta a arătat că înţelege să se folosească de proba cu înscrisurile 
aflate la dosarul cauzei. 

Intimatul a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi 
menţinerea sentinţei civile pronunţate de către Tribunalul Tulcea.  

Arată că nu datorează sumele imputate, acestea fiind acordate în temeiul unui Contract 
colectiv de muncă, sens în care evocă prevederile art. 1 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, iar clauzele 
contractelor colective de muncă pot fi stabilite numai în limitele şi condiţiile prevăzute de prezenta 
lege; interpretând per a contrario dispoziţiile legale menţionate, rezultă că prin 
contractele/acordurile colective de muncă pot fi negociate, clauze referitoare la drepturile a căror 
acordare şi al căror cuantum nu sunt stabilite prin dispoziţii legale sens în care sunt şi prevederile 
art.11 din Codul muncii şi art. 8 alin. (4) din Legea nr. 130/1996, republicată; în acelaşi sens, a 
invocat dispoziţiile art. 15, 33 şi 77 din Contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii 
prin care se arată că salariaţii beneficiază de sporuri, iar contractul individual de muncă nu poate 
prevedea drepturi sub nivelul minim stabilit prin contractul colectiv de muncă. 
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Consideră că în mod eronat, reprezentanţii Curţii de Conturi - Camera de Conturi Tulcea au 
dispus recuperarea prejudiciului creat prin acordarea sporurilor de 15% (condiţii penibile) şi 10% 
(condiţii nocive), întrucât reclamanta (S.C. [...] S.R.L.) a fost înfiinţată prin H.C.L. nr. 62/2010, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, cu modificările ulterioare. În cauză nu sunt aplicabile 
dispoziţiile Legii nr. 330/2009 şi nici cele ale Legii nr. 284/2010. Personalul angajat al societăţii nu 
este plătit din fonduri publice, ci din activităţile desfăşurate conform obiectului de activitate stabilit 
prin Actul constitutiv. Principalul obiect de activitate al S.C. [...] S.R.L. aprobat prin H.C.L. nr. 
62/2010 este codul CAEN 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase. De asemenea, ca activităţi 
secundare, societatea are în obiectul său şi alte coduri privind desfăşurarea activităţii de salubrizare, 
respectiv, 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase, 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
nepericuloase, 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase. Buletinul de expertizare a 
locurilor de muncă nu precizează în mod clar care sunt persoanele ce beneficiază de sporurile de 
condiţii grele, periculoase, nocive, penibile. Buletinul de expertizare a locurilor de muncă emis 
anterior preciza în mod clar persoanele ce beneficiau de aceste sporuri, pe când cel în baza căruia li 
s-au acordat sporurile nu menţionează decât că ele se acordă personalului care lucrează la 
salubrizare urbană, producerea şi distribuţia energiei termice... (pârâtul făcând parte din acest 
personal), lăsând în [...]na angajatorului să stabilească personalul căruia se acordă aceste sporuri. 
Totodată în contractul colectiv de muncă, la art. 33 se prevede că sporurile de condiţii penibile, 
nocive se acordă inclusiv persoanelor care lucrează cu banii. Toate aceste dispoziţii se coroborează 
cu atribuţiile stabilite prin fişa postului din care reiese fără nici un dubiu că pârâtul era îndreptăţit să 
primesc aceste scoruri. 

Un alt motiv pentru care a solicitat respingerea acţiunii a fost acela că în cauză nu sunt 
întrunite condiţiile răspunderii patrimoniale, respectiv nu există un raport de cauzalitate între fapta 
ilicită, prejudiciu şi culpa sa (a salariatului).  

Solicită a se reţine că apelanta nu face decât să reitereze susţinerile de la fondul cauzei, fără 
să arate motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază apelul. 

În apel nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod procedură civilă, Curtea constată că apelul este fondat pentru următoarele 
considerente: 
 Se are în vedere că în art.30 din contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate s-a 
prevăzut că angajaţii beneficiază de drepturile salariale  pentru munca desfăşurată în condiţiile 
prevăzute în contractul individual de muncă. 
 Rezultă astfel că sporurile enumerate în art.33 nu se aplică tuturor salariaţilor, ci se acordă în 
funcţie de condiţiile concrete de desfăşurare a activităţii astfel cum sunt stabilite în contractul 
individual de muncă. 
 Între aceste sporuri sunt indicate şi sporul pentru condiţii deosebite de muncă între care şi 
pentru condiţii „penibile (degradante civic)” de 15% din salariul de bază (art.33 al.3 lit.a) şi cel 
pentru „condiţii nocive de muncă” de 10% din salariul de bază (art.33 alin.3 lit.b). Este adevărat că 
în textul respectiv se arată că se acordă inclusiv salariaţilor „care lucrează cu bani”. 
 Dar, pârâtul este încadrat în funcţia de gestionar depozit conform contractului individual de 
muncă nr. …/01.12.2010 (înregistrat la ITM Constanţa sub nr. …/27.12.2010). 
 Pe de o parte, acesta nu poate fi considerat un angajat care desfăşoară activităţi „penibile” în 
sensul prevederilor din contractul colectiv de muncă adică „degradante civic” cum se indică în art. 
33 alin.3 lit.a). 
 Pe de altă parte, locul său de muncă nu a fost indicat între cele cuprinse în buletinul de 
expertiză nr. 75/23.11.2010 care se referă la activităţi de salubrizare urbană, colectare deşeuri, ape 
uzate, sortare deşeuri, activităţi de curăţenie. 
 Nici chiar din perspectiva prevederilor din contractul colectiv de muncă pârâtul nu se 
încadrează în categoria beneficiarilor acestui spor, întrucât „lucrul cu bani” la care se referă 
contractul colectiv de muncă are în vedere activităţile care presupun contactul continuu cu monede 
sau bancnote, cum ar fi activităţile de casierie, vânzare de produse, sau altele asemenea. 
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 Or, activitatea de gestionar al unei magazii nu presupune astfel de activităţi decât în mod 
excepţional, intrarea şi ieşirea bunurilor din gestiune făcându-se în circuit intern, fără plată, ci 
numai pe baza unor documente contabile de evidenţă primară iar achiziţionarea lor făcându-se, în 
principiu, de către angajator în cadrul relaţiilor comerciale cu furnizorii. 
 De altfel, pârâtul nu a probat că ar avea activităţi care presupun „lucrul cu bani”. 
 Ca urmare, în cauză nu este vorba de forţa obligatorie şi aplicarea contractul colectiv de 
muncă, astfel cum susţine pârâtul, tocmai pentru că acesta nu se încadrează în chiar prevederile 
contractuale respective şi raporta chiar la aceste prevederi a încasat în mod necuvenit sumele plătit 
cu titlu de spor de condiţii penibile şi condiţii nocive. 
 De asemenea, din această perspectivă este lipsită de relevanţă competenţa Curţii de Conturi 
de a verifica acordarea acestor drepturi salariale, în Decizia nr.70/2012 emisă de aceasta, de altfel, 
nefiind negată forţa obligatorie a contractului colectiv de muncă şi valabilitatea acestuia ci numai 
faptul că pârâtul nu se încadra în categoriile de angajaţi care beneficiau de spor de condiţii penibile 
şi condiţii nocive. 
 Răspunderea patrimonială a angajatului intervine independent de constatările Curţii de 
Conturi, pentru motivul că a încasat drepturi salariale la care nu avea dreptul potrivit contractului 
colectiv de muncă aplicabil la nivel de unitate. 
 În sfârşit, răspunderea patrimonială a angajatului intervine şi în situaţiile în care acesta a 
încasat de la angajator o sumă nedatorată, caz în care, potrivit art.256 alin.1 din Codul Muncii, 
acesta este obligat să o restituie indiferent de vreo culpă a sa în legătură cu încasarea acelor sume. 
 Pe de altă parte, angajatorul are dreptul la repararea integrală a prejudiciului şi prin aplicarea 
dobânzii legale care de asemenea este datorată independent de vreo culpă, pentru lipsa de folosinţă, 
în temeiul OG nr.13/2011 şi OG nr.9/2000 corespunzător perioadelor pentru care s-a calculat. 
Pârâtul nu a contestat calculul prezentat de reclamantă anexat acţiunii. 
 Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va admite apelul şi se 
va schimba în tot sentinţa în sensul admiterii acţiunii. 

Decizia civilă nr. 262/CM/24.06.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 
 
 

B. ASIGURĂRI SOCIALE 

 
 

28. Aplicabilitatea art. 149 – 151 din Legea nr. 263/2010 numai în cazul 
contestaţiilor împotriva deciziilor caselor teritoriale şi sectoriale de pensii. 

 
Cererea adresată direct instanţei de judecată în vederea obligării casei teritoriale de pensii la 

recalcularea pensiei cu luarea în considerare a unei adeverinţe nu se confundă cu o contestaţie împotriva 
deciziei emise de casa teritorială de pensii asupra cererii de recalculare a pensiei în baza aceleiaşi 
adeverinţe, fiind vorba despre două căi procedurale diferite. 

Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010, în baza cărora prima instanţă a admis excepţia 
inadmisibilităţii, instituie o procedură administrativă obligatorie prealabilă sesizării instanţei numai pentru 
contestaţia împotriva deciziilor caselor teritoriale şi sectoriale de pensii, astfel încât această procedură 
prealabilă nu poate fi aplicată şi în cazul altor acţiuni îndreptate împotriva caselor teritoriale sau sectoriale 
de pensii. 

 
Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010 

 
 I. Sentinţa apelată: 

Prin sentinţa civilă nr. 3348/11.09.2013, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins 
excepţia tardivităţii acţiunii ca nefondată, a admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins ca 
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inadmisibilă cererea formulată la 30.04.2013 de reclamanta IE în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa, prin care aceasta solicitase recalcularea drepturilor de pensie prin 
luarea în considerare a adeverinţei nr. X/8.11.2011 eliberată de SC OT SA. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

Prin decizia nr. Y/05.11.2012 privind acordarea pensiei  pentru limită de vârstă emisă de 
Casa Judeţeană de Pensii Constanţa s-a admis cererea reclamantei IE şi s-a stabilit în favoarea sa 
dreptul la pensie pentru limită de vârstă, în cuantum lunar de 1338  lei, cu începere din data de 
01.12.2011. 

Reclamanta a contestat legalitatea acestei decizii de pensionare, pe calea contestaţiei ce a 
fost adresată Tribunalului Constanţa la 30.04.2013 şi care face obiectul prezentei cauze, criticând-o 
pentru nevalorificarea completă a sporurilor cu caracter permanent şi a salariilor brute la care 
angajatorul a achitat CAS şi PS. 

Art. 149 – 151 din Legea 263/2010 reglementează procedura de contestare a deciziilor de 
pensie şi organele competente să soluţioneze aceste contestaţii. Dispoziţiile legale citate instituie o 
procedură administrativă prealabilă obligatorie, în materia drepturilor de asigurări sociale (pensii) şi  
au caracter de dispoziţii speciale, derogatorii de la dreptul comun al procesului civil, de strictă 
interpretare. 

Reclamanta nu a îndeplinit procedura administrativă  obligatorie şi prealabilă consacrată 
prin art. 149 din Legea 263/2010. 

Calificarea normei art. 149  din Legea 263/2010 ca imperativă rezultă din redactarea 
acesteia şi deopotrivă, din finalitatea urmărită de legiuitor – încercarea de soluţionare a litigiului pe 
cale administrativă şi preîntâmpinarea introducerii unor cereri intempestive – depăşindu-se astfel 
interesul personal al părţilor şi asigurându-se distribuirea justiţiei în procesul civil. 

Indiferent de natura criticilor aduse unei decizii de pensie, acestea pot fi supuse controlului 
organelor competente (cu sau fără caracter jurisdicţional) numai pe calea procedurii speciale a 
contestaţiei la decizie şi nu în afara acestui instrument procesual adecvat acestei cauze. 

 În baza considerentelor expuse, văzând că lipseşte o condiţie de exerciţiu a acţiunii civile 
prin lipsa procedurii prealabile obligatorii, tribunalul a admis excepţia inadmisibilităţii cererii şi a 
respins cererea ca inadmisibilă. 
 
 II. Apelul: 

1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta IE, solicitând anularea ei şi 
trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe. 

În motivarea cererii de apel, reclamanta a arătat că nu a învestit instanţa cu o contestaţie 
împotriva unei decizii de pensionare, ci a urmărit ca, începând de la data înregistrării acţiunii, pârâta 
să fie obligată la recalcularea pensiei potrivit principiului contributivităţii. 

Intimata nu a formulat întâmpinare cu privire la cererea de apel. 
2. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 

noi. 
 

III. Analiza apelului: 
Prin cererea de chemare în judecată, apelanta reclamantă a solicitat recalcularea drepturilor 

de pensie prin luarea în considerare, pentru perioada 5.12.1979 – 1.02.2009, a veniturilor dovedite 
prin adeverinţa nr. X/8.11.2011 eliberată de SC OT SA. 

Prin răspunsul la întâmpinare din 5.06.2013, răspunzând la excepţia inadmisibilităţii 
invocată de intimata pârâtă, apelanta reclamantă a arătat că situaţia dedusă judecăţii nu o constituie 
contestarea unei decizii de pensionare, acţiunea nefiind fundamentată pe art. 149 din Legea nr. 
263/2010, ci solicită obligarea pârâtei ca, de la data înregistrării acţiunii, să recalculeze dreptul la 
pensie în concordanţă cu principiul contributivităţii. 

Prin cererea înregistrată sub nr. 1678/11.11.2011 la intimata pârâtă, reclamanta a solicitat 
recalcularea pensiei stabilite anterior în baza Legii nr. 19/2000, cu luarea în considerare a 
veniturilor dovedite prin adeverinţa nr. X/8.11.2011 eliberată de SC OT SA. 
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Asupra acestei cereri pârâta s-a pronunţat prin decizia nr. Y/5.11.2012 în sensul respingerii 
ei, întrucât salariile brute menţionate în această adeverinţă nu au făcut parte din baza de calcul a 
pensiei anterior datei de 1.04.2001 şi nu se regăsesc în enumerarea expresă din Anexa nr. 15 a HG 
nr. 257/2011. 

Este necontestat că împotriva acestei decizii apelanta nu a formulat contestaţie 
administrativă. 

De asemenea, aceasta nu a formulat nici contestaţie adresată direct instanţei de judecată, nici 
în prezenta cauză, nici în altă cauză. 

Totodată, apelanta reclamantă nu a formulat, ulterior emiterii deciziei nr. Y/5.11.2012, o 
cerere de revizuire a pensiei în baza art. 107 lin. 1 din Legea nr. 263/2010, adresată administrativ 
intimatei pârâte.  

În aceste condiţii, apelanta reclamantă s-a adresat direct instanţei de judecată cu o cerere de 
obligare a casei teritoriale de pensii la recalcularea pensiei cu luarea în considerare a adeverinţei 
menţionate. 

O asemenea acţiune nu se confundă cu o contestaţie împotriva deciziei emise de casa 
teritorială de pensii asupra cererii de recalculare a pensiei în baza aceleiaşi adeverinţe, fiind vorba 
despre două căi procedurale diferite. 

Astfel, dacă s-ar fi exercitat contestaţia împotriva deciziei nr. Y/5.11.2012, obiectul cauzei 
ar fi fost în principal anularea acestei decizii şi doar ca o consecinţă obligarea pârâtei la recalcularea 
pensiei, începând din luna următoare depunerii cererii la casa teritorială de pensii. 

Spre deosebire de această ipoteză, acţiunea exercitată în cauza de faţă are ca obiect doar 
obligarea pârâtei la recalcularea pensiei, pe cale principală, începând de la data înregistrării cererii 
la instanţă, în condiţiile necontestării deciziei nr. Y/5.11.2012. 

Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010, în baza cărora prima instanţă a admis excepţia 
inadmisibilităţii, instituie o procedură administrativă obligatorie prealabilă sesizării instanţei numai 
pentru contestaţia împotriva deciziilor caselor teritoriale şi sectoriale de pensii, nu şi pentru alte 
acţiuni îndreptate împotriva acestora. 

Posibilitatea, din punct de vedere procesual, a exercitării unor alte acţiuni împotriva caselor 
de pensii este recunoscută atât în baza art. 21 din Constituţie, cât şi în baza art. 154 din Legea nr. 
263/2010, care se referă la „cererile îndreptate împotriva CNPP, a caselor teritoriale de pensii sau 
împotriva caselor de pensii sectoriale”, deci nu doar la contestaţiile împotriva deciziilor acestora. 

Art. 149-151 din Legea nr. 263/2010 reglementează procedura de contestare a deciziilor 
caselor teritoriale şi sectoriale de pensii. 

Câtă vreme legiuitorul a restrâns obligativitatea procedurii prealabile de contestare 
administrativă, prin art. 149-151, numai la contestaţiile împotriva deciziilor caselor teritoriale şi 
sectoriale de pensii, această procedură prealabilă nu poate fi aplicată şi în cazul altor acţiuni 
îndreptate împotriva caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, cum ar fi cea exercitată în cauza de 
faţă. 

În aceste condiţii, este eronată concluzia primei instanţe în sensul că lipseşte o condiţie de 
exerciţiu a acţiunii civile prin lipsa procedurii prealabile obligatorii. Dimpotrivă, în speţă dreptul la 
acţiune există ca o aplicaţie a liberului acces la justiţie, întrucât el nu a fost condiţionat de legiuitor 
de îndeplinirea unei proceduri prealabile obligatorii. 

Necontestarea de către apelanta reclamantă a deciziei nr. Y/5.11.2012 constituie în prezenta 
cauză un aspect străin de chestiunea dreptului la acţiune, a cărui relevanţă va fi stabilită cu ocazia 
rejudecării cauzei. 

Reţinând că sentinţa apelată a fost pronunţată de prima instanţă fără a intra în cercetarea 
fondului, în condiţiile în care în mod nelegal a admis excepţia inadmisibilităţii şi a respins cererea 
ca inadmisibilă, curtea constată că sunt incidente prevederile art. 480 alin. 3 C. proc. civ., referitoare 
la anularea hotărârii apelate, precum şi, întrucât apelanta a solicitat expres acest lucru prin cererea 
de apel, la trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanţe. 

În consecinţă, curtea va admite apelul, va anula sentinţa apelată şi va trimite cauza spre 
rejudecare Tribunalului Constanţa. 
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Rămâne ca prima instanţă, cu ocazia rejudecării, să stabilească dacă există sau nu dreptul 
dedus judecăţii de apelanta reclamantă, respectiv de a obţine recalcularea pensiei în condiţiile în 
care cererea de recalculare a fost respinsă prin decizie a casei teritoriale de pensii, împotriva acestei 
decizii nu s-a formulat contestaţie, iar ulterior emiterii ei nu s-a formulat cerere de revizuire în baza 
art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010. 

Decizia civilă nr. 17/AS/24.02.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 

29. Aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 
263/2010 şi art. IV alin. 1 din OUG nr. 1/2014 persoanelor pensionate pentru 
limită de vârstă în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, care anterior 
anului 2011 au beneficiat de pensie anticipată parţială.  
 

Art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit căruia „indicele de corecţie se aplică o singură 
dată, la înscrierea iniţială la pensie”, se interpretează în sensul că o persoană care a beneficiat de aplicarea 
acestui indice la înscrierea iniţială la pensie nu-l poate cumula cu un nou indice de corecţie la un moment 
ulterior, chiar dacă i se acordă o nouă categorie de pensie.  

Dimpotrivă, acest articol nu se interpretează în sensul că unor persoane a căror pensie a fost 
calculată în baza Legii nr. 263/2010 ar putea să nu li se aplice deloc indicele de corecţie, pe motiv că au 
beneficiat în baza legislaţiei anterioare de o altă categorie de pensie, exigenţa legii fiind ca toate pensiile 
calculate în baza noii legi să includă acest indice o singură dată, începând de la data înscrierii iniţiale la 
pensie în baza Legii nr. 263/2010. 

În cazul apelantei, a cărei pensie pentru limită de vârstă a fost acordată începând de la 14.01.2011, 
acest indice i se cuvine începând de la 01.01.2013, aşa cum a stabilit Curtea Constituţională prin Decizia nr. 
463/2014. 

 
Art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 

Decizia Curții Constituţionale nr. 463/2014 
 

 I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 3253/21.08.2013, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă a respins ca 

nefondată cererea formulată la 18.09.2013 şi modificată la 11.11.2013 de reclamanta [...] în 
contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, prin care aceasta a solicitat obligarea 
pârâtei la emiterea unei noi decizii de pensie în sensul acordării indicelui de corecţie prevăzut de 
art. 170 din Legea nr. 263/2010 la punctajul mediu anual şi sa plateasca reclamanei diferentele de 
drepturi de pensie dintre pensia cuvenita si cea efectiv primita, actualizate cu rata inflaţiei, începând 
de la 1.01.2013. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

Reclamanta a fost beneficiara unei pensii anticipate parţiale stabilită prin decizia nr. 
X/08.05.2006, sub imperiul Legii 19/2000. 

Prin cererea înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa sub nr. Z/05.01.2011, 
reclamanta a solicitat înscrierea la pensia pentru limită de vârstă, ca urmare a împlinirii vârstei 
standard de pensionare. Prin decizia nr. Y/04.07.2011 a fost stabilită în favoarea reclamantei o 
pensie pentru limită de vârstă în cuantum de 1.190 lei, aferentă unui punctaj mediu anual de 
1,62280 puncte, drepturile de pensie fiind calculate cu începere din data de 14.01.2011. 

Prin cererea de faţă, reclamanta a susţinut că la stabilirea punctajului mediu anual, casa de 
pensii trebuia să aplice indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea 263/2010, în baza căreia 
au fost deschise drepturile de pensie pentru limită de vârstă. 

Potrivit textului de lege invocat de reclamantă, pentru persoanele înscrise la pensie începând 
cu data intrării în vigoare a legii, la punctajul mediu anual determinat în condiţiile art. 95 se aplică 
un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat pe anul 
precedent şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la acea dată.   
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Deşi prin art. III din OUG 1/2013, intrată în vigoare la data de 23.01.2013, s-a reglementat 
un indice de corecţie de 1,06, aplicabil şi punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale 
căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011, textul a fost declarat 
neconstituţional prin Decizia nr. 437/29.10.2013 a Curţii Constituţionale. Astfel, reţinând că 
dispoziţiile art. III din OUG 1/2013 nu pot retroactiva, instanţa de contencios constituţional a 
apreciat că persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data intrării în vigoare a 
OUG 1/2013 beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 
263/2010. 

În speţă, reclamanta s-a raportat la data înscrierii la pensia pentru limită de vârstă-aceea de 
14.01.2011, iar în condiţiile în care aceasta s-a situat anterior intrării în vigoare a OUG 1/2013, a 
pretins aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea 263/2010. 

Or, astfel cum rezultă din examinarea dosarului administrativ, la data de 14.01.2011 
reclamanta a devenit beneficiara unei pensii pentru limită de vârstă, după ce anterior fusese în 
drepturi cu o pensie anticipată parţială, stabilită din data de 01.04.2006. Prin urmare, reclamanta a 
fost înscrisă la pensie anterior intrării în vigoare a Legii 263/2010, iar la data de 14.01.2011 nu a 
intervenit decât o schimbare a categoriei de pensie iniţial acordată. 

De altfel, atât art. 52 din Legea 19/2000, cât şi art. 64 din Legea 263/2010, fac referire la 
transformarea pensiei anticipate parţiale în pensie pentru limită de vârstă, trecerea de la o categorie 
la alta de pensii intervenind la cerere, în cazul în care drepturile de pensie au fost stabilite sub 
imperiul Legii 19/2000. 

În concluzie, data înscrierii iniţiale la pensie, analizată în mod generic, iar nu în funcţie de 
categoria de pensie acordată, este în cazul reclamantei aceea de 01.04.2006, după cum s-a prevăzut 
şi în cuprinsul deciziilor de pensionare emise de casa de pensii. La o asemenea dată generică se 
referă şi art. 170 alin. 2 din Legea 263/2010, care stabileşte că indicele de corecţie reglementat de 
alin. 1 al textului se aplică o singură dată, la înscrierea iniţială la pensie. 

Or, în lipsa oricărei distincţii a legiuitorului, în sensul de a fi avută în vedere doar înscrierea 
iniţială la pensia pentru limită de vârstă, nu este permisă o asemenea distincţie nici în procesul de 
aplicare a textului de lege, astfel că incidenţa art. 170 din Legea 263/2010 trebuie reţinută numai în 
cazul pensiilor, indiferent de categorie, stabilite începând cu data de 01.01.2011. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta [...], solicitând schimbarea acesteia 
şi admiterea acţiunii modificate. 
 În motivarea cererii de apel, apelanta reclamantă a arătat că raţiunea instituirii indicelui de 
corecţie a fost de atenuare a efectelor negative generate de modul iniţial de clacul al pensiei, care 
determină pentru toate persoanele care intră sub incidenţa noii legi un punctaj mediu anual mai mic, 
astfel cum rezultă din expunerea de motive a Legii nr. 3/2013 privind aprobarea OUG nr. 1/2013. 
 Pensia pentru limită de vârstă acordată începând de la 14.01.2011 este una de sine stătătoare, 
care nu decurge din pensia anticipată parţială de care apelanta a beneficiat începând de la 1.04.2006, 
astfel că modul său de stabilire a intrat sub incidenţa art. 95 din Legea nr. 263/2010. 

Intimata pârâtă nu a formulat apărări în raport cu cererea de apel. 
2. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 

noi. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Apelanta a beneficiat de pensie anticipată parţială începând de la 01.04.2006, iar începând 

de la 14.01.2011 a fost înscrisă la pensie pentru limită de vârstă prin decizia intimatei nr. 
Y/11.07.2013, fără a se aplica indicele de corecţie prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010 
asupra punctajului mediu anual de 1,64284. 

Apelanta a depus la intimată contestaţia nr. 536C/22.07.2013, prin care a criticat decizia mai 
sus-menţionată pentru neacordarea indicelui de corecţie. 

Intimata a calificat această contestaţie ca fiind o petiţie şi a răspuns apelantei sub nr. 
T/5.12.2013 în sensul că indicele de corecţie se aplică pentru persoanele înscrise la pensie începând 
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cu data intrării în vigoare a Legii nr. 263/2010, în timp ce drepturile de pensie iniţiale ale acesteia 
au fost deschise începând de la 1.04.2006. 

Câtă vreme intimata a refuzat apelantei înaintarea contestaţiei la Comisia Centrală de 
Contestaţii, calificând-o drept o petiţie şi răspunzându-i printr-o simplă adresă, se impune a se da 
inclusiv în procedura judiciară de faţă calificarea corectă a acestei contestaţii raportat la ceea ce a 
reprezentat ea în raportul juridic dedus judecăţii. În acest sens, curtea reţine că apelanta a invocat 
prin contestaţia respectivă o eroare în procesul de stabilire a pensiei cu privire la neaplicarea 
indicelui de corecţie începând de la 1.01.2013, astfel încât aceasta constituie în egală măsură şi o 
cerere de revizuire a pensiei în sensul art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, mai ales că intimata a 
înţeles să o sustragă de la circuitul rezervat contestaţiilor şi a tratat-o ca pe o simplă petiţie. 

2. Potrivit art. 170 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele înscrise la pensie 
începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în 
condiţiile art. 95 se aplică un indice de corecţie calculat ca raport între 43,3% din câştigul salarial 
mediu brut realizat şi valoarea unui punct de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată 
cu rata medie anuală a inflaţiei pe anul 2011. Indicele de corecţie se aplică o singură dată, la 
înscrierea iniţială la pensie. 

Potrivit art. 193 din Legea nr. 263/2010 şi art. 16 al art. II din OUG nr. 80/2010, această lege 
a intrat în vigoare la 1.01.2011, cu excepţia unor articole printre care şi art. 170, care au intrat în 
vigoare la 1.01.2013. 

Potrivit art. IV din OUG nr. 1/2013, (1) pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au 
deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013 inclusiv, indicele de corecţie care se aplică 
punctajelor medii anuale determinate conform prevederilor art. 95 din Legea nr. 263/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare, este: a) 1,12 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de 
pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2011 inclusiv; b) 1,17 în situaţia 
persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2012 - 31 decembrie 
2012 inclusiv; c) 1,17 în situaţia persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 
ianuarie 2013 - 22 ianuarie 2013 inclusiv. (2) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. 1, indicele de 
corecţie se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată la data înscrierii iniţiale 
la pensie. (3) Drepturile de pensie, rezultate în urma aplicării indicilor de corecţie prevăzuţi la alin. 
1, se cuvin începând cu data de 7 noiembrie 2013. 

Prin Decizia nr. 463/2014, Curtea Constituţională a respins excepţia de neconstituţionalitate 
a art. IV alin. 1 şi 2 şi a admis excepţia de neconstituţionalitate a art. IV alin. 3 din OUG nr. 1/2013. 

Curtea Constituţională a reţinut că „indicii de corecţie prevăzuţi la art. IV alin. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2013 reprezintă rezultatul aplicării formulei de calcul 
prevăzute de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cu luarea în calcul a câştigului salarial mediu brut 
realizat, specific fiecărui an avut în vedere: 2011, 2012 şi 2013”. „Prin Decizia nr. 437 din 29 
octombrie 2013, Curtea a statuat că persoanele ale căror drepturi la pensie s-au deschis până la data 
intrării în vigoare a OUG nr. 1/2013, adică în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, 
beneficiază de aplicarea indicelui de corecţie reglementat de art. 170 din Legea nr. 263/2010, 
începând cu data de 1 ianuarie 2013”.  

În continuare, Curtea Constituţională a reţinut că „dispoziţiile art. IV alin. 3 din OUG nr. 
1/2013, aprobată prin Legea nr. 3/2013, introduse prin art. IV pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 113/2013, contravin prevederilor art. 147 din Constituţie, întrucât indicii de corecţie 
rezultaţi din formula de calcul prevăzută de art. 170 din Legea nr. 263/2010, pentru persoanele ale 
căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 - 22 ianuarie 2013, trebuie să se 
cuvină începând cu 1 ianuarie 2013, aşa cum a constatat Curtea prin Decizia nr. 437 din 29 
octombrie 2013, iar nu cu data de 7 noiembrie 2013”. 

3. În speţă, apelanta a beneficiat de la 1.04.2006 de o pensie anticipată parţială stabilită în 
baza Legii nr. 19/2000, iar de la 14.01.2011 a fost înscrisă la pensie pentru limită de vârstă în baza 
Legii nr. 263/2010. 

Câtă vreme pensia pentru limită de vârstă a fost acordată în baza Legii nr. 263/2010, este 
logic să se admită că momentul deschiderii drepturilor de pensie este unul ulterior datei de 



 

 190 

1.01.2011, când această lege a intrat în vigoare. Drepturile de pensie nu ar fi putut fi deschise în 
baza unei legi decât după ce acea lege a intrat în vigoare. 

Pensia pentru limită de vârstă acordată apelantei prin decizia intimatei nr. Y/11.07.2013 
corespunde astfel unui drept distinct de cel asupra pensiei anticipate parţiale de care a beneficiat 
aceasta în baza Legii nr. 19/2000, cu atât mai mult cu cât pensia pentru limită de vârstă a fost 
acordată în baza unei alte legi.  

Pe de altă parte, pensia anticipată parţială şi pensia pentru limită de vârstă constituie 
categorii diferite de pensii, alături de pensia anticipată, pensia de invaliditate şi pensia de urmaş, 
astfel încât acordarea uneia dintre aceste pensii nu face inaplicabil art. 170 din Legea nr. 263/2010 
în cazul aplicării alteia.  

Art. 170 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, potrivit căruia „indicele de corecţie se aplică o 
singură dată, la înscrierea iniţială la pensie”, se interpretează în sensul că o persoană care a 
beneficiat de aplicarea acestui indice la înscrierea iniţială la pensie nu-l poate cumula cu un nou 
indice de corecţie la un moment ulterior, chiar dacă i se acordă o nouă categorie de pensie. 
Dimpotrivă, acest articol nu se interpretează în sensul că unor persoane a căror pensie a fost 
calculată în baza Legii nr. 263/2010 ar putea să nu li se aplice deloc indicele de corecţie, pe motiv 
că au beneficiat în baza legislaţiei anterioare de o altă categorie de pensie, exigenţa legii fiind ca 
toate pensiile calculate în baza noii legi să includă acest indice o singură dată, începând de la data 
înscrierii iniţiale la pensie în baza Legii nr. 263/2010. 

Astfel, aşa cum stabilirea în baza legislaţiei anterioare a unei pensii de urmaş în favoarea 
unui copil ori a unei pensii de invaliditate în favoarea unei persoane care temporar şi-a pierdut 
capacitatea de muncă nu-l lipseşte pe cel în cauză de aplicarea indicelui de corecţie la data întrunirii 
condiţiilor de pensionare pentru limită de vârstă sub imperiul Legii nr. 263/2010, această soluţie 
trebuie recunoscută în toate cazurile.  

Nu în ultimul rând, în cazul unei pensii anticipate parţiale stabilite în baza Legii nr. 
263/2010, indicele de corecţie aplicat iniţial nu se pierde la momentul transformării ei în pensie 
pentru limită de vârstă, astfel încât acest indice se acordă la înscrierea iniţială la pensie sub imperiul 
Legii nr. 263/2010 tuturor persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în baza ei, indiferent 
dacă au beneficiat în trecut de alte tipuri de pensii în baza legislaţiei anterioare, precum şi, în cazul 
în care acest indice a fost aplicat începând de la 1.01.2013, fără a se pierde ulterior ca urmare a 
acordării unei alte categorii de pensii. 

Este întrunită aşadar ipoteza normativă a art. IV alin. 1 lit. a) din OUG nr. 1/2013 în cazul 
apelantei, a cărei pensie pentru limită de vârstă a fost acordată începând de la 14.01.2011, aceasta 
făcând parte din categoria persoanelor ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1.01 – 
31.12.2011 inclusiv. În această calitate, este îndreptăţită să beneficieze de indicele de corecţie 
prevăzut de art. 170 din Legea nr. 263/2010, cuantificat prin art. IV alin. 1 lit. a) din OUG nr. 
1/2013 la valoarea de 1,12. Acest indice i se cuvine apelantei începând de la 1.01.2013, aşa cum a 
stabilit Curtea Constituţională prin Decizia nr. 463/2014, sus citată.  

Această soluţie corespunde şi unei interpretări a legii în conformitate cu art. 16 alin. 1 din 
Constituţie, astfel încât în cazul tuturor drepturilor de pensie deschise în baza Legii nr. 263/2010 se 
utilizează aceeaşi formulă de calcul, inclusiv prin aplicarea indicelui de corecţie prevăzut de art. 170 
asupra punctajului mediu anual determinat potrivit art. 95. 

În această situaţie, rezultă că soluţia primei instanţe este nelegală, motiv pentru care curtea, 
în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., va admite apelul, va schimba în tot sentinţa apelată în sensul că 
va admite cererea astfel cum a fost modificată şi va obliga pârâta să emită reclamantei o decizie de 
acordare a pensiei pentru limită de vârstă prin care să aplice indicele de corecţie de 1,12 asupra 
punctajului mediu anual de 1, 64284, începând de la 1.01.2013, precum şi să plătească acesteia 
diferenţele de pensie rezultate în urma aplicării acestui indice, începând de la 1.01.2013 până la data 
emiterii noii decizii, actualizate în funcţie de rata inflaţiei. 

Decizia civilă nr. 179/AS/12.11.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 
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30. Condiţionarea dreptului de a obţine recalcularea sau revizuirea pensiei 
de efectuarea unui demers administrativ: contestaţie, cerere de revizuire sau de 
recalculare. 

 
Nici în cazul unor pretinse erori în privinţa modului de stabilire a pensiei, nici în cazul unor venituri 

sau stagii de cotizare nevalorificate sau incidente ulterior pensionării, legea nu permite valorificarea 
drepturilor pretinse decât cu respectarea procedurii legale, dreptul substanţial la revizuire sau la 
recalculare a pensiei fiind condiţionat de fiecare dată de efectuarea unui demers administrativ: fie 
contestaţia prevăzută de art. 149 alin. 1, fie cererea de revizuire prevăzută de art. 107 alin. 1, fie cererea de 
recalculare prevăzută de art. 107 alin. 3 şi 4 din Legea nr. 263/2010 – toate putând fi adresate numai casei 
teritoriale sau casei sectoriale de pensii de care aparţine pensionarul. 

Cum în speţă reclamantul nu a contestat decizia pârâtei prin care aceasta s-a pronunţat asupra 
cererii de recalculare, precum şi nici o altă decizie emisă anterior, şi nici nu s-a adresat pârâtei cu o cerere 
de revizuire a pensiei stabilite prin această decizie ori prin altă decizie emisă anterior, acesta nu are dreptul 
de a i se stabili o pensie altfel decât în condiţiile deciziilor necontestate ale pârâtei şi în raport cu care nu a 
adresat acesteia nicio cerere de revizuire. 

 
Legea nr. 263/2010 

 
 I. Sentinţa recurată: 

Prin sentinţa civilă nr. 1596/27.03.2013, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 
nefondată cererea formulată la 14.03.2012 de reclamantul MA în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
 Reclamantul este beneficiarul unei pensii pentru muncă depusă şi limită de vârstă stabilită 
sub imperiul Legii 19/2000.      
 La data de 06.12.2011, reclamantul a solicitat recalcularea pensiei pe baza adeverinţelor nr. 
X/27.08.2010, nr. Y/07.02.2011, nr. TP3/579/07.02.2011, nr. Z/09.06.2011 emise de SNTFM CFR 
Marfă SA şi a adeverinţei nr. T/2008 emisă de SC IF S.A., prin care s-au indicat salariile brute 
realizate în perioada 1976-1999,  sumele de care a beneficiat cu titlu de spor pentru condiţii nocive, 
pentru condiţii periculoase, pentru orele prestate în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, 
spor de vechime şi de muncă grea. 
 După cum a susţinut reclamantul şi nu s-a contestat de către pârâtă, adeverinţele menţionate 
au fost depuse la casa de pensii sub nr. 2459/06.12.2011. Această cerere de recalculare a pensiei a 
fost soluţionată însă de pârâtă prin decizia nr. D/10.05.2012, fiind stabilit pe această cale un 
cuantum al pensiei de 1.303 lei, corespunzător unui punctaj mediu anual de 1,77783 puncte. 
 În chiar cuprinsul deciziei indicate, s-a prevăzut în mod expres că perioada 27.09.2005-
01.06.2008 a fost valorificată în decizia din 09.02.2010, iar sporul pentru condiţii periculoase s-a 
fructificat în decizia din 29.01.2002. Totodată, nu au fost avute în vedere nici veniturile brute 
prevăzute în adeverinţa nr. 3102/2010, apreciindu-se că acestea nu pot fi incluse în categoria 
sporurilor cu caracter permanent. 
 Decizia de recalculare a pensiei nr. D/10.05.2012 a fost comunicată reclamantului şi a fost 
supusă procedurii de contestare reglementată de art. 149 şi art. 151 din Legea 263/2010, cu 
parcurgerea unei faze administrative prealabile obligatorii. 
 Reclamantul nu a înţeles să conteste decizia prin care casa de pensii a soluţionat cererea de 
recalculare a pensiei, deşi soluţia a fost în mod evident aceea de admitere în parte, cu motivarea 
soluţiei de respingere faţă de anumite sporuri şi faţă de adeverinţa cu venituri brute. În consecinţă, 
în temeiul art. 149 alin. 4 din Legea 263/2010, decizia nr. D/31.01.2012 a devenit definitivă, 
elementele pensiei stabilite pe această cale de instituţia pârâtă nemaiputând face obiect al criticilor 
beneficiarului. 
 Cu toate acestea, prin cererea de faţă, reclamantul a contestat tocmai neluarea în considerare 
de către pârâtă a tuturor menţiunilor din adeverinţele depuse la dosarul administrativ la data de 
06.12.2011. Or, în condiţiile în care pârâta a respectat procedura instituită de Legea 263/2010 şi a 
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soluţionat cererea de recalculare printr-o decizie, reclamantul la rândul său era ţinut de parcurgerea 
aceleiaşi proceduri, care în cazul de faţă presupunea formularea unei contestaţii împotriva deciziei 
de recalculare a pensiei. 

Ipoteza ca beneficiarul unei pensii, care nu a contestat în termen legal o decizie de stabilire a 
drepturilor de pensie, să poată invoca aceleaşi eventuale critici pe calea unei acţiuni în recalcularea 
pensiei, ar presupune eludarea procedurii expres prevăzute de lege pentru contestarea unei decizii 
emise de casa de pensii, procedură ce impune în primul rând parcurgerea unei etape administrative 
şi respectarea unui termen de decădere. Or, dispoziţiile art. 149 şi urm. din lege ar rămâne fără nici 
un fel de eficienţă dacă s-ar recunoaşte persoanei interesate dreptul de a supune analizei instanţei 
legalitatea şi temeinicia unei decizii de pensionare, pe altă cale decât în cadrul contestaţiei 
îndreptate împotriva respectivei decizii. 
 În cazul de faţă, este evident că o soluţie de admitere a cererii de recalculare a pensiei ar 
implica încălcarea caracterului definitiv al deciziei nr. D/10.05.2012, din moment ce reclamantul 
urmăreşte tocmai valorificarea acelor sporuri cu privire la care casa de pensii s-a pronunţat în mod 
expres în sensul respingerii cererii de recalculare. 
 Pentru aceste motive, instanţa de fond a reţinut că modalitatea în care casa de pensii a 
soluţionat cererea de recalculare a pensiei din data de 06.12.2011 nu mai poate face obiect al 
analizei instanţei, câtă vreme singura cale procedurală pe care legea o pune la îndemâna 
beneficiarului pensiei nu a fost urmată de către reclamant.  
 
 II. Recursul: 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul MA. 
 În motivarea cererii de recurs, reclamantul a arătat că instanţa de fond nu a avut în vedere 
adeverinţa nr. X/27.08.2010 şi nici obiectul cauzei, respectiv obligaţia de a face. De asemenea, 
instanţa nu s-a pronunţat asupra adeverinţei nr. Z/7.02.2011 şi nu a analizat toate capetele de cerere. 
 

III. Analiza recursului: 
Prin decizia intimatei nr. D/10.05.2012, a fost admisă în parte cererea de recalculare a 

pensiei pentru limită de vârstă formulată de reclamant şi înregistrată la intimată sub nr. 
2459/6.12.2011, stabilindu-se punctajul mediu anual de 1,77783, începând de la 1.01.2012. 

În cuprinsul acestei decizii s-a reţinut că nu au fost valorificate veniturile brute cuprinse în 
adeverinţa nr. X/2010, sporul pentru condiţii periculoase a fost valorificat prin decizia din 
29.01.2009, iar perioada 27.09.2005 – 1.06.2008 a fost valorificată prin decizia din 9.02.2010. 

Împotriva acestei decizii reclamantul nu a formulat contestaţie potrivit art. 149 alin. 1 şi/sau 
art. 151 din Legea nr. 263/2010 şi nici nu s-a adresat intimatei cu o cerere de revizuire potrivit art. 
107 alin. 1 din aceeaşi lege. 
 Potrivit art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, deciziile de pensie emise de casele teritoriale 
de pensii si de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile de la comunicare, 
la Comisia Centrala de Contestatii, respectiv la comisiile de contestatii care functioneaza în cadrul 
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administratiei si Internelor si Serviciului Român de 
Informatii. Potrivit alin. 4 al aceluiaşi articol, deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut 
la alin. 1 sunt definitive. 
 De asemenea, potrivit art. 107 alin. 1 şi 2 din aceeaşi lege, în situatia în care, ulterior 
stabilirii si/sau platii drepturilor de pensie, se constata diferente între sumele stabilite si/sau platite si 
cele legal cuvenite, casa teritoriala de pensii, respectiv casa de pensii sectoriala opereaza, din oficiu 
sau la solicitarea pensionarului, modificarile ce se impun, prin decizie de revizuire. Sumele rezultate 
în urma aplicarii prevederilor alin. 1 se acorda sau se recupereaza, dupa caz, în cadrul termenului 
general de prescriptie, calculat de la data constatarii diferentelor. 
 Din analiza acestor prevederi legale rezultă că o modificare a drepturilor de pensie stabilite 
prin decizie poate avea loc fie ca urmare a admiterii unei contestaţii, fie ca urmare a unei revizuiri 
efectuate din oficiu sau la cererea pensionarului. Astfel, pensionarul nemulţumit de modul de 
stabilire a pensiei poate fie să conteste decizia de pensionare, fiind ţinut de cerinţa de admisibilitate 
constând în depunerea în prealabil a unei contestaţii administrative, precum şi de termenele 
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prevăzute de art. 149 şi 151 din Legea nr. 263/2010, fie să ceară oricând revizuirea pensiei printr-o 
cerere adresată casei teritoriale sau casei sectoriale de pensii, în acest caz putând fie contesta decizia 
care se va emite asupra cererii de revizuire, fie să se adreseze instanţei cu o cerere de revizuire 
(având ca obiect obligaţia de a face – de a se emite decizia de revizuire, adică o nouă decizie de 
acordare a pensiei, de recalculare, sau de revizuire, în funcţie de obiectul deciziei criticate) în cazul 
în care casa teritorială sau casa sectorială de pensii sesizată anterior cu cererea de revizuire nu a 
emis o decizie asupra acelei cereri. 
 Nu în ultimul rând, potrivit art. 107 alin. 3 - 5 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi 
recalculata prin adaugarea veniturilor si/sau a stagiilor de cotizare, prevazute de lege, nevalorificate 
la stabilirea acesteia. Pensionarii pentru limita de vârsta care, dupa data înscrierii la pensie, 
realizeaza stagiu de cotizare, pot solicita recalcularea pensiei, în conditiile legii. Sumele rezultate în 
urma aplicarii prevederilor alin. 3 si 4 se acorda începând cu luna urmatoare celei în care a fost 
înregistrata solicitarea. 
 Rezultă astfel că nici în cazul unor pretinse erori în privinţa modului de stabilire a pensiei, 
nici în cazul unor venituri sau stagii de cotizare nevalorificate sau incidente ulterior pensionării, 
legea nu permite valorificarea drepturilor pretinse decât cu respectarea procedurii legale, dreptul 
substanţial la revizuire sau la recalculare a pensiei fiind condiţionat de fiecare dată de efectuarea 
unui demers administrativ: fie contestaţia prevăzută de art. 149 alin. 1, fie cererea de revizuire 
prevăzută de art. 107 alin. 1, fie cererea de recalculare prevăzută de art. 107 alin. 3 şi 4 din Legea 
nr. 263/2010 – toate putând fi adresate numai casei teritoriale sau casei sectoriale de pensii de care 
aparţine pensionarul. 
 În continuare, în baza liberului acces la justiţie, care nu este însă absolut şi necondiţionat, ci 
se exercită în condiţiile legii, pensionarul poate fie să atace decizia pronunţată asupra cererii de 
revizuire sau de recalculare ori hotărârea comisiei de contestaţii, fie să se adreseze direct instanţei în 
cazul în care casa teritorială sau casa sectorială de pensii ori comisia de contestaţii au omis să se 
pronunţe. 
 În speţă, reclamantul nu a contestat decizia pârâtei nr. D/10.05.2012, deşi procedura 
administrativă de contestare a acesteia reprezintă o procedură administrativă prealabilă, obligatorie, 
fără caracter jurisdictional, potrivit art. 149 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, iar potrivit alin. 4 decizia 
necontestată pe cale administrativă este definitivă. 

Fiind vorba despre o decizie definitivă, supusă unui termen şi unei proceduri de contestare 
cu caracter obligatoriu, modul de stabilire a pensiei pe care îl stabileşte nu poate fi contestat cu 
eludarea procedurii legale de contestare, în caz contrar ajungându-se la lipsirea de efecte a art. 149 
din Legea nr. 263/2010, inclusiv cu eludarea termenului de contestare şi a procedurii administrative 
prealabile cu caracter obligatoriu, ceea ce nu poate fi admis. 

Aşa cum a fost arătat mai sus, pensionarul nemulţumit de modul de stabilire a pensiei poate 
fie să contestate decizia de pensionare, cu respectarea procedurii prealabile prevăzute de art. 149 din 
lege, fie să adreseze casei teritoriale sau casei sectoriale de pensii o cerere de revizuire a pensiei. În 
acest ultim caz, decizia asupra cererii de revizuire poate fi atacată la rândul ei potrivit art. 149 din 
lege, iar doar în cazul nesoluţionării cererii de revizuire printr-o decizie, pensionarul poate deduce 
cererea sa revizuire direct instanţei de judecată (această cerere având ca obiect obligaţia de a face – 
de a se emite decizia de revizuire, adică o nouă decizie care să ia locul celei criticate, noua decizie 
fiind, după caz, de acordare a pensiei, de recalculare, de revizuire, în funcţie de obiectul celei 
criticate). Dacă nu ar fi aşa, s-ar admite ca finalitatea contestării unei decizii să se atingă cu eludarea 
procedurii obligatorii de contestare prevăzută de lege. 

Cum în speţă reclamantul nu a contestat decizia pârâtei nr. D/10.05.2012, prin care aceasta 
din urmă s-a pronunţat asupra cererii de recalculare nr. 2459/6.12.2011 în baza adeverinţelor care 
fac obiectul cererii de chemare în judecată formulată în cauză, precum şi nici o altă decizie emisă 
anterior, şi nici nu s-a adresat pârâtei cu o cerere de revizuire a pensiei stabilite prin această decizie 
ori prin altă decizie emisă anterior, acesta nu are dreptul de a i se stabili o pensie altfel decât în 
condiţiile deciziilor necontestate ale pârâtei şi în raport cu care nu a adresat acesteia nici o cerere de 
revizuire. 
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Susţinerea recurentului că instanţa de fond nu a avut în vedere adeverinţele nr. X/27.08.2010 
şi Z/7.02.2011 nu este reală, din considerentele hotărârii recurate rezultând că aceste adeverinţe au 
fost avute în vedere ca fiind depuse împreună cu celelalte adeverinţe care au făcut obiectul cererii 
de recalculare înregistrate la intimată sub nr. 2459/6.12.2011, astfel cum reiese de altfel din 
cuprinsul cererii de recalculare depuse la fila 10 din dosarul de fond. 

Critica recurentului în sensul că instanţa de fond nu ar fi avut în vedere obiectul cauzei nu 
poate fi primită, în realitate sentinţa recurată fiind pronunţată cu respectarea principiului 
disponibilităţii, strict în considerarea obiectului acesteia, instanţa de fond statuând în legătură cu 
dreptul reclamantului dedus judecăţii, respectiv acela de a obţine o nouă decizie de recalculare a 
pensiei, adică o decizie de revizuire a deciziei de recalculare greşit emisă, fără însă ca acea decizie 
să fi fost contestată. Întrucât recunoaşterea unui asemenea drept vine în contradicţie cu prevederile 
legale referitoare la contestarea deciziilor caselor teritoriale sau sectoriale de pensii, cererea a fost 
respinsă ca nefondată.  

Curtea a adăugat, pe fondul acestui raţionament, că se impune şi verificarea faptului dacă 
recunoaşterea dreptului dedus judecăţii vine sau nu în contradicţie şi cu prevederile referitoare la 
revizuirea pensiilor potrivit art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, în speţă această contradicţie 
subzistând întrucât reclamantul nu a formulat nici cerere de revizuire în raport cu decizia din 
10.05.2012 ori cu vreo decizie anterioară. 

Această dezvoltare a raţionamentului judiciar nu înseamnă însă instanţa de fond nu a ţinut 
cont de obiectul cauzei, dimpotrivă acesta a fost respectat întru totul, pronunţarea sentinţei fiind 
făcută în limitele învestirii, strict asupra pretenţiei deduse judecăţii. 

Găsind neîntemeiat capătul de cerere principal, referitor la emiterea noii decizii de 
recalculare a pensiei reclamantului, instanţa de fond a respins întreaga cerere de chemare în 
judecată ca nefondată, ţinând cont că celelalte capete de cerere, respectiv privind obligarea pârâtei 
la plata „drepturilor recalculate”, actualizate cu rata inflaţiei, precum şi a cheltuielilor de judecată, 
au caracter accesoriu şi nu se impunea analiza lor pe fond de vreme ce ipoteza de la care porneau, 
adică admiterea capătului de cerere principal, nu era întrunită. 

Sub un alt aspect, potrivit art. 2812a C. proc. civ., completarea hotărârii nu poate fi cerută pe 
calea apelului sau recursului, astfel încât nesoluţionarea de către prima instanţă a unor capete de 
cerere nu poate face obiectul căii de atac a recursului, exercitată în speţă. 

Constatând astfel că prima instanţă a stabilit corect situaţia de fapt şi a făcut o corectă 
aplicare a legii, pronunţând o hotărâre legală şi temeinică, astfel cum a rezultat din considerentele 
de mai sus, în baza art. 312 alin. 1 C. proc. civ., curtea va respinge recursul formulat în cauză ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 13/AS/04.02.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
31. Contestaţie decizie de pensionare. Recuperarea debitului rezultat în 

urma recalculării drepturilor de pensie cuvenite reclamantei prin revizuirea 
stagiului de cotizare realizat de aceasta. 

 
În conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 263/2010: „deciziile de pensie 

emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile 
de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii …”. În alin. 2) din 
acelaşi articol se prevede că: „procedura de examinare a deciziilor supuse contestării reprezintă procedură 
administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.” 

În consecinţă, în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei deciziilor de pensionare emise de casele 
teritoriale de pensii, legea instituie o procedură administrativă obligatorie, prealabilă sesizării instanţei de 
judecată. 

Procedura prealabilă administrativă este reglementată ca o condiţie de exercitare a dreptului la 
acţiune, fără ca în această modalitate să fie încălcat accesul la justiţie al beneficiarului pensiei, întrucât 
după parcurgerea fazei prealabile, persoana nemulţumită de hotărârea prin care a fost finalizată, o poate 
ataca în justiţie, beneficiind de dreptul de a exercita căile de atac. 



 

 195 

În motivarea deciziei Curţii Constituţionale nr. 956/13.11.2012 s-a reţinut că în măsura în care o 
persoană face dovada îndeplinirii cerinţelor legii de a se adresa comisiei de contestaţii pentru soluţionarea 
cererilor referitoare la drepturile de asigurări sociale şi a faptului că la termenul legal pentru soluţionarea 
şi comunicarea acestora a fost depăşit, instanţele de judecată, în virtutea rolului activ prevăzut de art. 129 
alin. (5) din Codul de procedură civilă nu ar putea respinge ca prematură ori inadmisibilă acţiunea, ci ar 
proceda la soluţionarea acesteia pe fond. 

Ori, în prezenta cauză reclamanta nu s-a adresat comisiei de contestaţii potrivit dispoziţiilor art. 
149 alin.(1) din Legea nr.263/2010, astfel că nu sunt incidente dispoziţiile deciziei Curţii Constituţionale nr. 
956/13.11.2012. 

 
Art. 149 alin.(1), art. 179 alin.(1)  din Legea nr.263/2010 

Decizia nr. 956/13.11.2012 a Curţii Constituţionale 
 

 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I 
civilă sub nr. 3307/118/2012, reclamanta [...] a formulat contestaţie împotriva deciziei nr. 
[...]/06.03.2012 emise de Casa Teritorială de Pensii Constanţa, pentru motive de nelegalitate şi 
netemeinicie. 
 În motivare, reclamanta a învederat că în mod nelegal i s-au reţinut sume din pensie, sporul 
este calculat greşit şi nu s-a ţinut seama de adeverinţele depuse la dosarul administrativ. 
 Au fost anexate cererii carte de identitate, decizia contestată, buletin de calcul, decizia nr. 
[...]/05.03.2012, anexă la decizie. 
 Pentru termenul de judecată din data de 25.11.2013, reclamanta a depus la dosar precizări, 
prin care a învederat că solicită: 

- anularea deciziei de pensionare nr. [...]/05.03.2012, urmând să-şi producă efectele decizia 
iniţială nr. [...]/20.10.2011; 

- anularea deciziei de pensionare nr. [...]/06.03.2012 privind recuperarea sumelor încasate 
necuvenit şi plata sumelor reţinute nelegal în baza acestei decizii; 
- plata sumelor rezultate din diminuarea pensiei iniţiale de la 1932 lei la 1929 lei. 
Reclamanta a învederat că nu este de acord cu reducerea stagiului de cotizare cu o zi şi a 

precizat că sporul de 15% a fost diminuat în mod greşit la 4,73%. 
Reclamanta a susţinut că numărul de puncte realizate este mic prin comparaţie cu veniturile 

şi sporurile realizate, motiv pentru care solicită recalcularea drepturilor de pensie. 
Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a depus la dosar note scrise, prin care a învederat 

că debitul reprezintă pensie încasată necuvenit pentru perioada 06.04.2011-01.04.2012, iar temeiul 
juridic al recuperării acestuia îl reprezintă art. 181 din Legea nr. 263/2010. 

Plata necuvenită în sumă de 34 lei a fost generată de diminuarea punctajului mediu anual ca 
urmare a corectării datelor de natură salarială. 

Făcându-se aplicarea art. 179 din Legea nr. 263/2010, s-a constituit în sarcina beneficiarului 
un debit în sumă de 34 lei. 

Pentru dovedirea pretenţiilor şi a apărărilor formulate, instanţa a administrat proba cu 
înscrisuri. 

Prin sentinţa civilă nr. 364 din data de 20 februarie 2014, Tribunalul Constanţa-Secţia I 
civilă a admis excepţia inadmisibilităţii acţiunii pe capătul de cerere privind anularea deciziei nr. 
[...]/05.03.2012 şi a respins  ca inadmisibilă acţiunea pe acest capăt de cerere. 

 A respins ca nefondată acţiunea formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta 
Casa Teritorială de Pensii, pe restul capetelor de cerere. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Prin decizia nr. [...]/20.10.2011 emisă de pârâtă, s-au stabilit în beneficiul reclamantei 

drepturi de pensie în cuantum de 1932 lei, corespunzător unui punctaj mediu anual de 77,32769 
puncte. În decizie s-a făcut menţiunea expresă că reclamanta a realizat un stagiu total de cotizare de 
42 de ani, o lună şi 10 zile. 

Reverificând dosarul administrativ privind pe reclamantă, pârâta a emis decizia nr. 
[...]/05.03.2012, prin care au fost stabilite în sarcina reclamantei drepturi de pensie în cuantum de 
1929 lei, corespunzător unui punctaj mediu anual de 77,18608 puncte. A fost revizuit stagiul total 
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de cotizare realizat de reclamantă, care a fost diminuat cu o zi, respectiv de la 42 de ani, o lună şi 10 
zile la 42 de ani, o lună şi 9 zile. 

Au fost stabilite în consecinţă drepturi încasate necuvenit de reclamantă în cuantum de 34 
lei. 

Instanţa a reţinut că decizia nr. [...]/06.03.2012 emisă de pârâtă în temeiul art. 179 din Legea 
nr. 263/2010 privind recuperarea debitului în sumă de 34 lei a fost emisă în urma recalculării 
drepturilor de pensie cuvenite reclamantei, prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta. 

În şedinţă publică reclamanta a învederat că nu a urmat procedura prealabilă de contestare a 
deciziei nr. [...]/05.03.2012 la Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii 
Publice. 

Or, în absenţa unei asemenea contestaţii, decizia nr. [...]/05.03.2012 se definitivează. 
Astfel, potrivit art. 149 al. 1 şi 4 din Legea nr. 263/2010, „deciziile de pensie emise de 

casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în termen de 30 de zile 
de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care 
funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii. Deciziile de pensie necontestate în termenul prevăzut la alin. (1) 
sunt definitive.” 

Legea reglementează aşadar o procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter 
jurisdicţional. Legiuitorul a urmărit degrevarea instanţelor de judecată de o mare parte a cauzelor 
privind drepturile de asigurări sociale prin interpunerea comisiilor de contestaţii în procedura de 
soluţionare a acestora. Astfel, pensionarii pot supune deciziile de pensii controlului comisiei de 
contestaţii fără a mai parcurge procedura, în principiu de mai lungă durată, din faţa instanţelor de 
judecată şi, numai în situaţia când nu sunt mulţumiţi de hotărârile acestei comisii, pot să le supună 
analizei instanţei de judecată. 

Pentru motivele expuse mai sus, instanţa a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii pe 
capătul de cerere privind anularea deciziei nr. [...]/05.03.2012. 

Instanţa a respins în consecinţă ca inadmisibilă acţiunea pe capătul de cerere privind 
anularea deciziei nr. [...]/05.03.2012 şi nu va mai proceda la analiza criticilor de nelegalitate şi 
netemeinicie invocate în acţiune. 

Fiind menţinută decizia pârâtei nr. [...]/05.03.2012, instanţa a respins ca nefondate restul 
capetelor de cerere.  

Împotriva hotărârii mai sus arătate, în termen legal a declarat recurs  reclamanta [...], 
care a criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate. 

Instanţa de fond a reţinut  că pârâta a făcut reducerea cuantumului pensiei de la 1932 lei la 
1929 lei prin diminuarea punctajului pensiei (din decizia [...]/05.03.2012) şi că stagiul de cotizare 
realizat a fost diminuat cu l (una) zi din decizia [...]/05.03.2012 astfel instituind un debit de 34 lei 
prin decizia de debit [...]/06.03.2012. 

De asemenea, instanţa de fond (ca şi pârâta) nu prezintă elementele salariale pe zile, luni şi 
ani care au fost luate în calcul în plus şi de ce s-a făcut diminuarea acestora. 

Privitor la ziua de 22.01.1997, în şedinţa de judecată din data de 10.02.2014 s-a încuviinţat 
proba cu înscrisuri pentru a se depune adeverinţe din care să rezulte că ziua respectivă a fost zi 
lucrată (muncă fără întrerupere) şi drept urmare la data de 12.02.2014 a depus la dosarul cauzei 
adeverinţa nr.799/11.02.2014 şi copii cu modificările din cartea de muncă. Deşi, sentinţa civilă nr. 
364/20.02.2014 a fost pronunţată la data de 20.02.2014, deci după 8 zile de la depunerea 
adeverinţelor, instanţa de fond nu a luat-o în considerare. 

Instanţa relevă aspectul că în şedinţă publică, la un termen de judecată,  reclamanta 
recurentă a învederat că pentru decizia nr. [...]/05.03.2012 nu a urmat procedura prevăzută de 
art.149 din legea 263/2010. 

Însă, în realitate, decizia nr. [...]/05.03.2012 reprezintă răspunsul la contestaţia depusă la 
Casa de Pensii Constanţa cu nr. 434 C/22.11.2011, formulată  "împotriva deciziei iniţiale de 
pensionare [...] din 20 Oct. 2011.” 
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Subliniază că despre această contestaţie (434C/22.10.2011) a făcut vorbire la punctul 10 din 
cererea de repunere pe rol formulată la data de 24.10.2013, aşa încât nu sunt susţinute aprecierile 
instanţei că nu a contestat în termen decizia. 
 Mai mult decât atât, în susţinerea contestaţiei adresate Tribunalului Constanţa invocă 
dispoziţiile deciziei nr. 956/13.11.2012 pronunţate de Curtea Constituţională, conform căreia 
reclamanta are dreptul de a se adresa direct instanţei, respectiv Tribunalului Constanţa. 

Analizând sentinţa recurată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins recursul ca 
nefondat pentru următoarele considerente:  

Prin decizia nr. [...]/20.10.2011 emisă de pârâtă, s-au stabilit în beneficiul reclamantei 
drepturi de pensie în cuantum de 1932 lei. În decizie s-a făcut menţiunea expresă că reclamanta a 
realizat un stagiu total de cotizare de 42 de ani, o lună şi 10 zile şi un punctaj mediu anual de 
77,32769 puncte. 

Reverificând dosarul administrativ al reclamantei, pârâta a revizuit pensia acesteia şi a emis 
decizia nr. [...]/05.03.2012, prin care a stabilit în favoarea reclamantei drepturi de pensie în cuantum 
de 1929 lei. 

Prin această decizie s-a reţinut un punctaj mediu anual de 77,18608 puncte şi un stagiu 
complet de cotizare de 42 ani, o lună şi 10 zile la 42 de ani, o lună şi 9 zile. 

În temeiul art. 179 alin.(1) din Legea nr. 263/2010 pârâta a emis decizia nr. [...]/06.03.2012 
privind recuperarea debitului în sumă de 34 lei rezultat în urma recalculării drepturilor de pensie 
cuvenite reclamantei prin revizuirea stagiului de cotizare realizat de aceasta. 

În conformitate cu prevederile art. 149 alin. (1) şi (4) din acelaşi act normativ: „deciziile de 
pensie emise de casele teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale pot fi contestate, în 
termen de 30 de zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de 
contestaţii …”. 

Prin alin. 2) din acelaşi articol se prevede că: „procedura de examinare a deciziilor supuse 
contestării reprezintă procedură administrativă prealabilă, obligatorie, fără caracter jurisdicţional.” 

În consecinţă, în vederea verificării legalităţii şi temeiniciei deciziilor de pensionare emise 
de casele teritoriale de pensii, legea instituie o procedură administrativă obligatorie, prealabilă 
sesizării instanţei de judecată. 

La termenul de judecată din 10.II.2014, la prima instanţă, reclamanta a arătat faptul că nu a 
urmat procedura prealabilă de contestare a deciziei nr. [...]/05.03.2012  la Comisia Centrală de 
Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice. 

Obiectul controlului instanţei de judecată îl reprezintă doar hotărârile Comisiei Centrale de 
Contestaţii care funcţionează în cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice potrivit prevederilor 
exprese ale art. 151 alin.2 din Legea nr. 263/2010. 

Procedura prealabilă administrativă este reglementată ca o condiţie de exercitare a dreptului 
la acţiune, fără ca în această modalitate să fie încălcat accesul la justiţie al beneficiarului pensiei, 
întrucât după parcurgerea fazei prealabile, persoana nemulţumită de hotărârea prin care a fost 
finalizată, o poate ataca în justiţie, beneficiind de dreptul de a exercita căile de atac. 

În acest sens s-a pronunţat Curtea Constituţională prin Decizia nr. 121/09.02.2010 în care a 
statuat că: ”instituirea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fără caracter 
jurisdicţional nu este contrară principiului liberului acces la justiţie cât timp decizia organului 
administrativ poate fi atacată în faţa unei instanţe judecătoreşti.” 

Liberul acces la justiţie semnifică faptul că orice persoană se poate adresa instanţelor 
judecătoreşti pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul că 
acest drept nu poate fi supus niciunei condiţionări. 

Prin decizia nr. 956/13.11.2012 a Curţii Constituţionale invocată de reclamantă s-a respins 
ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 149 şi art. 151 alin. (1) şi (3) din 
Legea nr. 263/2010 şi s-a constatat că dispoziţiile privind sistemul unitar de pensii publice sunt 
neconstituţionale în măsura în care se interpretează că nesoluţionarea contestaţiilor şi 
necomunicarea în termenul legal a hotărârilor Comisiei Centrale de Contestaţii nu împiedică accesul 
la justiţie. 
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În motivarea acestei decizii s-a reţinut că în măsura în care o persoană face dovada 
îndeplinirii cerinţelor legii de a se adresa comisiei de contestaţii pentru soluţionarea cererilor 
referitoare la drepturile de asigurări sociale şi a faptului că la termenul legal pentru soluţionarea şi 
comunicarea acestora a fost depăşit, instanţele de judecată, în virtutea rolului activ prevăzut de art. 
129 alin. (5) din Codul de procedură civilă nu ar putea respinge ca prematură ori inadmisibilă 
acţiunea, ci ar proceda la soluţionarea acesteia pe fond. 

Ori, în prezenta cauză reclamanta nu s-a adresat comisiei de contestaţii potrivit dispoziţiilor 
art. 149 alin.(1) din Legea nr.263/2010, astfel că nu sunt incidente dispoziţiile deciziei Curţii 
Constituţionale invocate mai sus. 

Pentru considerentele expuse mai sus potrivit art. 312 alin.(1), Curtea a respins recursul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 128/AS/10.06.2014 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
32. Contestaţie decizie de pensionare. Interzicerea cumulului pensiei de 

stat cu veniturile de natură salarială provenite de la bugetul de stat dacă nivelul 
acesteia depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie. Consecinţa 
neîndeplinirii de către pensionar a obligaţiei de a-şi exprima în scris opţiunea 
între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea 
raporturilor de muncă. Nelegalitatea deciziei de imputaţie care are ca obiect 
pensia achitată în perioada de cumul a pensiei cu salariul. 

 
La data de 12.11.2009 a intrat în vigoare Legea 329/2009, care la art. 17 alin.1 a prevăzut că 

„beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor neintegrate 
sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, potrivit legii, realizate 
din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza 
actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, indiferent de 
modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor naţionale, 
companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar 
de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă 
nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.” 

În cauza de faţă nu se pune în discuţie valoarea pensiei câştigate, ci imputarea unei sume ce face 
obiectul unui drept câştigat pentru obţinerea căruia acesta a contribuit de-a lungul activităţii sale la 
sistemul asigurărilor sociale, fiind astfel garantat de lege. 

Prin urmare, el nu poate face obiect al reţinerilor în condiţiile în care singura sancţiune prevăzută 
de Legea nr. 329/2009 pentru neîndeplinirea obligaţiei de a opta între suspendarea plăţii pensiei pe durata 
exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă era aceea a încetării raporturilor de muncă, prin 
vigilenţa angajatorului, impusă de art. 20 din aceeaşi lege. 

 
Art. 17 alin.1, art. 18, 19, 20, 23 din Legea 329/2009 

Art.1 din Protocolul nr. 1 la CEDO 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 8180/118/2013 reclamantul 
[...] a chemat în judecată pe pârâţii Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale şi 
Ministerul Apărării Naţionale, solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să dispună 
anularea deciziei nr. 50067/31.07.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 
prestaţii de asigurări sociale. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că drepturile de pensie ce i-au fost imputate prin 
decizia contestată nu au fost încasate în mod necuvenit, ci în baza deciziei de pensionare nr. 
…/31.03.2011, a cărei validitate a fost confirmată prin Sentinţa civilă nr. 421/25.01.2013 
pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosar nr. 11415/118/2011. Totodată, pârâta nu a emis nici o 
decizie de suspendare a plăţii pensiei cu începere din data de 01.01.2011, astfel încât a beneficiat în 
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mod legal de plata pensiei iar pârâta nu se poate prevala de necunoaşterea stării de cumul al pensiei 
cu salariul, câtă vreme a desfăşurat activitate în calitate de salariat tot în cadrul M.Ap.N. 

Nelegalitatea deciziei de debit a fost susţinută şi din perspectiva perioadei vizate, în 
condiţiile în care interdicţia cumulului pensiei cu salariul a intervenit la data de 31.03.2013, precum 
şi sub aspectul încălcării dispoziţiilor art. 17 alin.2 din Legea 329/2009.În acest context, 
reclamantul a subliniat că interdicţia legală este incidentă numai în cazul persoanelor care aveau 
calitatea de cumularzi la data intrării în vigoare a legii sau care au dobândi această calitate ulterior, 
dar numai dacă drepturile de pensie au fost stabilite sub imperiul acestui act normativ. În plus, 
suspendarea plăţii pensiei a interferat cu dreptul său de proprietate într-o manieră care a fost 
discriminatorie, Legea 329/2009 fiind contrară dispoziţiilor art. 14 al Convenţiei Europene a 
Drepturilor Omului, cât şi art.1 din Protocolul nr. 1 la CEDO. 

Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Apărării Naţionale a formulat întâmpinare prin care 
a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. 

Pe această cale, pârâta a menţionat că la data intrării în vigoare a Legii 329/2009 
reclamantul se afla în situaţia cumulării pensiei militare de serviciu cu veniturile salariale realizate 
la angajatorul UM [...] [...], iar prin declaraţia din 04.12.2009 şi-a exprimat opţiunea pentru 
continuarea activităţii şi suspendarea plăţii pensiei. Ulterior, la data de 26.01.2010, reclamantul a 
solicitat reluarea în plată a pensiei de serviciu, iar prin decizia de revizuire emisă în temeiul OUG 
1/2011 i s-au stabilit drepturi de pensie în cuantum de 2.536 lei brut. 

Pârâta a mai susţinut că reclamantul nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată sub semnătură, de a 
anunţa angajatorul despre orice modificare a cuantumului pensiei, astfel că în perioada 01.01.2011-
28.02.2013 a încasat în mod necuvenit suma de 57.302 lei cu titlu de pensie, întrucât nivelul 
venitului realizat din pensia netă cumulată a fost mai mare decât nivelul salariului mediu brut pe 
economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Abia în februarie 2013 
reclamantul a înţeles să îşi îndeplinească obligaţia legală, optând pentru continuarea activităţii şi 
suspendarea plăţii pensiei, iar cu acest prilej s-a verificat situaţia sa, constatându-se încălcarea 
interdicţiei legale de cumulare a pensiei cu salariul. 

Prin sentinţa civilă nr. 4385/27.11.2013 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea ca 
nefondată, reţinând următoarele aspecte: 

Reclamantul este beneficiarul unei foste pensii militare de serviciu, stabilită prin decizia nr. 
095886/07.09.2001 şi devenită pensie de drept comun în temeiul Legii 119/2010. 

În această calitate, la data de 12.11.2008, reclamantul a încheiat şi un contract individual de 
muncă, în baza căruia şi-a desfăşurat activitatea în cadrul UM [...] [...], în calitate de tehnician I A la 
atelier reparaţii elicoptere. Prin urmare, cu începere din data de 15.09.2008 - dată indicată în 
contract ca fiind cea de începere a activităţii, reclamantul a cumulat pensia cu salariul, la acel 
moment dispoziţiile legale aplicabile fiind permisive în privinţa cumulului menţionat. 

Începând cu data de 12.11.2009, cumulul pensiei de stat cu veniturile de natură salarială 
suportate tot din bugetul statului a devenit posibil numai cu condiţia încadrării pensiei într-un 
plafon expres stabilit de lege, reprezentat de nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Această interdicţie legală a fost aplicabilă şi în 
cazul reclamantului, în temeiul art. 17 alin.2 lit. a din Legea 329/2009, întrucât la data intrării în 
vigoare a actului normativ reclamantul avea deja calitatea de pensionar cumulard. 

De altfel, reclamantul şi-a asumat această calitate, contrar celor susţinute prin acţiunea de 
faţă, întrucât şi-a îndeplinit obligaţia instituită de art. 18 din Legea 329/2009, iar prin declaraţia 
formulată la data de 04.12.2009 şi-a exprimat opţiunea pentru continuarea activităţii şi suspendarea 
plăţii pensiei.  

Totodată, reclamantul a completat şi o declaraţie prin care s-a obligat să anunţe angajatorul, 
în termen de 5 zile, cu privire la orice schimbare intervenită, incluzând şi eventuala modificare a 
cuantumului pensiei. 

Valorificând manifestarea de voinţă a reclamantului, pârâta Casa de Pensii  Sectorială a 
M.A.I. a procedat la suspendarea plăţii pensiei, până la data de 01.02.2010, când reclamantul a 
solicitat repunerea în plată a pensiei ca urmare a încadrării cuantumului acesteia în cadrul plafonului 
legal ce permitea cumulul cu salariul. În condiţiile în care reclamantul redobândise calitatea de 
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pensionar cumulard, la data de 31.03.2011 a fost emisă decizia de revizuire a pensiei în temeiul 
OUG 1/2011, cuantumul pensiei stabilit pe această cale fiind de 2.534 lei brut, superior nivelului 
salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

În consecinţă, cu începere din data de 01.04.2011, reclamantul s-a aflat din nou sub 
incidenţa interdicţiei legale de cumul al pensiei cu salariul, obligaţia sa fiind aceea de a-şi exprima 
opţiunea între cele două categorii de drepturi a căror plată era suportată din bugetul de stat, precum 
şi a de a anunţa angajatorul cu privire la modificarea cuantumului pensiei. 

Deşi conduita sa anterioară denotă cu prisosinţă cunoaşterea de către reclamant a 
dispoziţiilor legale incidente şi a obligaţiilor ce îi incumbau, după emiterea deciziei de revizuire a 
pensiei din data de 31.03.2011, reclamantul nu şi-a mai exprimat opţiunea între pensie şi salariu şi 
nici nu a anunţat angajatorul despre intervenirea situaţiei de cumul care, potrivit art. 20 din Legea 
329/2009, ar fi constituit un caz de încetare de drept a raporturilor de muncă, în lipsa opţiunii 
anterior menţionate. Abia la data de 28.02.2013 reclamantul a completat din nou o declaraţie prin 
care şi-a exprimat voinţa de a continua raporturile de muncă, solicitând totodată suspendarea plăţii 
pensiei.  

Astfel, în perioada 01.04.2011 - 28.02.2013, reclamantul a cumulat pensia cu salariul, deşi 
nivelul pensiei nete a depăşit nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea 
bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, fiind 
încălcată interdicţia instituită de art. 17 alin. 1 din Legea 329/2009. În aceste împrejurări a fost 
emisă decizia nr. 50067/31.07.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 
prestaţii de asigurări sociale, prin care s-a constituit în sarcina reclamantului un debit în cuantum de 
57.302 lei, egal cu valoarea pensiei încasate în perioada de cumul cu salariul.  

Din analiza situaţiei de fapt, astfel cum a fost expusă anterior în considerente, rezultă în mod 
cert că reclamantul a beneficiat simultan de pensie din sistemul public de pensii, în valoare netă de 
2.173 lei, precum şi de venituri de natură salarială provenite de la un angajator finanţat tot din 
bugetul statului, contrar dispoziţiilor art. 17 alin.1 din Legea 329/2009, care interzic în mod expres 
acest cumul. Împrejurarea că plata pensiei s-a realizat în baza unei decizii de pensionare valabil 
emisă, nu este de natură să înlăture caracterul nelegal al plăţii, caracter dobândit abia la momentul la 
care pensia astfel plătită s-a cumulat cu salariul. Altfel spus, dreptul la pensie al reclamantului este 
unul legal constituit, pe baza unor decizii de pensionare ce respectă dispoziţiile legale incidente, 
însă plata pensiei a devenit nedatorată la momentul la care s-a pus problema cumulării acesteia cu 
salariul încasat de la UM [...] [...]. 

Simpla încălcare a interdicţiei legale, constatată prin decizia nr. …/31.07.2013, constituie un 
motiv întemeiat al imputării sumelor încasate cu titlu de pensie, chiar dacă în prealabil nu a fost 
emisă o decizie de suspendare a plăţii pensiei, astfel cum pretinde reclamantul. De altfel, existenţa 
acestei decizii de suspendare la momentul cumulului nelegal ar fi împiedicat constituirea debitului, 
după cum, emiterea sa la data constatării cumulului - 28.02.2013, ar fi presupus suspendarea plăţii 
pensiei cu efect retroactiv, deci tot imputarea sumei încasate în perioada respectivă. 

Câtă vreme pârâta a procedat la constatarea situaţiei ce a determinat constituirea debitului, 
iar caracterul nedatorat al pensiei cumulate cu salariul este incontestabil, lipsa unei decizii de 
suspendare a plăţii pensiei nu poate fi apreciată ca un viciu de procedură care să determine 
nelegalitatea deciziei de impunere, existenţa cazului de suspendare rezultând în mod implicit din 
motivarea deciziei nr. …/31.07.2013.  

În ce priveşte critica reclamantului referitoare la perioada vizată prin decizia de debit, din 
examinarea buletinului de calcul aferent acestei decizii, rezultă că pârâta a avut în vedere pensia 
încasată necuvenit în perioada mai 2011 - februarie 2013, contrar celor reţinute în cuprinsul 
deciziei, unde se face referire la perioada 01.01.2011 - 28.02.2013.  

Prin urmare, au fost respectate dispoziţiile art. 114 alin.1 lit. k din Legea 263/2010, invocate 
de reclamant prin acţiune, potrivit cu care plata pensiei trebuie suspendată începând cu luna 
următoare celei în care pensionarul nu mai îndeplineşte condiţiile legale referitoare la cumulul 
pensiei cu salariu. 

Nu au fost reţinute nici susţinerile reclamantului referitoare la neconformitatea Legii 
329/2009 cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în condiţiile în care prin decizia de 
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inadmisibilitate pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza Ionel Panfile împotriva României 
(cererea nr. 13902/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat neîncălcarea de către 
Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1 adiţional la 
Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu veniturile 
salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform capitolului IV al Legii nr. 329/2009.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...] care a solicitat schimbarea 
sentinţei atacate şi admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată în sensul anulării deciziei nr. 
…/31.07.2013 ca nelegală. 

 Învederează că sumele încasate nu au fost acordate în mod necuvenit, ci conform deciziei 
legale de pensionare.  

Solicită a se avea în vedere că pârâtul nu a emis o decizie de suspendare a pensiei deşi în 
conformitate cu prevederile art.116 din Legea nr.263/2010, încetarea sau suspendarea plăţii pensiei 
se face prin decizia emisă de Casa de pensii. Pentru aceste considerente, apreciază că nu i se poate 
imputa încălcarea dispoziţiilor legii. 

Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 
dispoziţiile legale incidente în cauză, Curtea constată că apelul este întemeiat pentru următoarele 
considerente:  

La data de 12.11.2009 a intrat în vigoare Legea 329/2009, care la art. 17 alin.1 a prevăzut că 
„beneficiarii dreptului la pensie aparţinând atât sistemului public de pensii, cât şi sistemelor 
neintegrate sistemului public care realizează venituri salariale sau, după caz, asimilate salariilor, 
potrivit legii, realizate din exercitarea unei activităţi pe bază de contract individual de muncă, 
raport de serviciu sau în baza actului de numire, potrivit legii, în cadrul autorităţilor şi instituţiilor 
publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi în cadrul 
regiilor autonome, societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale la care 
capitalul social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, 
pot cumula pensia netă cu veniturile astfel realizate, dacă nivelul acesteia nu depăşeşte nivelul 
salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 
şi aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.” 

Aşa cum rezultă din întregul material probator, în perioada 01.05.2011 -28.02.2013 
reclamantul a încasat pensia de 2.536 lei brut, dar beneficia în acelaşi timp şi de venituri de natură 
salarială, astfel că în mod corect s-a reţinut de către instanţa de fond că s-a încălcat interdicţia 
impusă de art. 17 alin.1 din Legea 329/2009. 

Cu toate acestea, simpla încălcare a interdicţiei legale, constatată prin decizia nr. 
…/31.07.2013 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, nu poate constitui un motiv suficient 
pentru imputarea sumelor încasate cu titlu de pensie, deoarece legea stabileşte obligaţii nu numai 
pentru reclamant ci şi pentru pârâta Casa de Pensii precum şi pentru angajator, astfel că nu pot face 
obiect al analizei doar cele care îl privesc pe reclamant. 

Astfel, Legea nr. 329/2009 care a constituit temei al deciziei de imputaţie dispune astfel: 
Art. 18 „Pensionarii prevăzuţi la art. 17 alin. (2) lit. a) care desfăşoară activităţi 

profesionale pe bază de contract individual de muncă, raport de serviciu sau în baza actului de 
numire în funcţie au obligaţia ca, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentului 
capitol, să îşi exprime în scris opţiunea între suspendarea plăţii pensiei pe durata exercitării 
activităţii şi încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a actului de numire în funcţie, dacă 
nivelul pensiei nete aflate în plată depăşeşte nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, aprobat prin legea bugetului asigurărilor 
sociale de stat.” 

Art. 19 (3): „În cazul în care nivelul venitului realizat din pensiile nete cumulate este mai 
mare decât nivelul câştigului salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale de stat, persoana are obligaţia de a-şi exprima opţiunea, în scris, în termen de 15 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentului capitol, cu privire la menţinerea în plată a pensiei faţă de 
cuantumul căreia, potrivit art. 17 este permis cumulul.”   

 ART. 20: „Neîndeplinirea obligaţiei privind exprimarea opţiunii în termenul prevăzut la 
art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4) constituie cauză de încetare de drept a raporturilor de muncă 
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stabilite în baza contractului individual de muncă sau a actului de numire în funcţie, precum şi a 
raporturilor de serviciu.” 

Art. 23 (1): ”Angajatorul are obligaţia de a lua măsurile necesare constatării cazurilor 
prevăzute la art. 18 şi la art. 19 alin. (3) şi (4).” 

Aşadar, în cazul în care reclamantul nu îşi exprima opţiunea între pensie şi salariu, este 
evident faptul că angajatorul trebuia să dispună imediat încetarea raporturilor de muncă ceea ce în 
cazul de faţă nu s-a făcut deşi textul de lege mai sus enunţat obliga la luarea acestor masuri astfel că 
pentru munca desfăşurată reclamantul a încasat în mod legal drepturile salariale astfel cum au fost 
stabilite în contract. 

În ceea ce priveşte pensia încasată de reclamant, aceasta nu poate face obiectul deciziei de 
imputaţie deoarece pensia primită de reclamant este corespondentul contribuţiilor sale la sistemul 
asigurărilor sociale, este o pensie pentru vechime integrală în muncă, astfel că ea constituie un bun 
care cade sub protecţia instituită de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie.  

Tribunalul face trimitere la decizia nr. pronunţată la data de 20 martie 2012 în cauza Ionel 
Panfile împotriva României (cererea nr. 13902/11), prin care Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a constatat neîncălcarea de către Statul român a dispoziţiilor art. 14 din Convenţie şi art. 1 
din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţie, sub aspectul luării unor măsuri privind regimul 
cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare, conform 
capitolului IV al Legii nr. 329/2009. 

S-a precizat că prin această decizie, Curtea a reamintit faptul că în Convenţie nu se 
garantează dreptul la muncă sau dreptul la un salariu sau pensie de un anumit nivel. 

Însă, în cauza de faţă nu se pune în discuţie valoarea pensiei câştigate, ci imputarea unei 
sume ce face obiectul unui drept câştigat pentru obţinerea căruia acesta a contribuit de-a lungul 
activităţii sale la sistemul asigurărilor sociale, fiind astfel garantat de lege. 

Prin urmare, el nu poate face obiect al reţinerilor în condiţiile în care singura sancţiune 
prevăzută de Legea nr. 329/2009 pentru neîndeplinirea obligaţiei de a opta între suspendarea plăţii 
pensiei pe durata exercitării activităţii şi încetarea raporturilor de muncă era aceea a încetării 
raporturilor de muncă, prin vigilenţa angajatorului, impusă de art. 20 din aceeaşi lege. 

Pentru aceste considerente, Curtea apreciază că apelul reclamantului este întemeiat astfel că, 
în temeiul art. 480 Cod procedură civilă, va fi admis, cu consecinţa schimbării sentinţei apelate în 
sensul admiterii contestaţiei şi anulării deciziei contestate. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la cheltuielile de judecată, Curtea are în vedere 
dispoziţiile art. 452 Cod procedură civilă, potrivit cu care „Partea care pretinde cheltuieli de 
judecată trebuie să facă, în condiţiile legii, dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data 
închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei” şi dispoziţiile art. 453 alin. 1, conform cărora 
“Partea care pierde procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească 
acesteia cheltuieli de judecată”. 

Având în vedere că apelantul reclamant [...], deşi a solicitat obligarea intimatelor pârâte la 
plata cheltuielilor de judecată, nu a depus la dosar documente justificative, Curtea va respinge ca 
nefondat acest capăt de cerere.  

Decizia civilă nr. 113/AS/30.09.2014 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
33. Contestaţie formulată împotriva unei hotărâri emise în procedura 

administrativă de contestare a deciziilor de pensie. Obligaţia instanţei de a 
proceda la un examen efectiv al susţinerilor reclamantului. 

 
Instanţa sesizată cu contestaţia formulată împotriva hotărârii Comisiei centrale de contestaţii 

trebuie să procedeze la un examen efectiv al acesteia pentru ca însăşi reglementarea procedurii 
administrative obligatorii să răspundă exigenţelor de constituţionalitate şi a celor impuse de Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale; această cerinţă nu este îndeplinită 
atunci când instanţa îşi însuşeşte concluziile Comisiei centrale de contestaţii fără nici o explicaţie cu privire 
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la motivul pentru care a procedat astfel şi fără nici o motivare care să permită măcar concluzia că şi-a 
însuşit considerentele enunţate de Comisia centrală de contestaţii în hotărârea sa. 

 
Art.149, art. 151 alin.2 din Legea nr. 263/2010  

Cauza CEDO Le Compte, Van Leuven și De Meyere contra Belgiei 
Cauza Fischer contra Austriei 

 
Prin cererea înregistrată  cu nr. 14418/118/2012 pe rolul Tribunalul Constanţa, reclamanta 

[...] a contestat Hotărârea nr. …/25.10.2012 emisă de Casa Naţională de Pensii Publice, solicitând 
anularea acestora şi obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de pensionare, care să aibă în vedere 
întreaga perioadă de cotizare rezultată.  

In motivarea acţiunii, reclamanta arată că a contestat decizia de pensionare nr. 
…/10.11.2011 la Comisia Centrală de Contestaţii, nemulţumită de cuantumul pensiei încasată în 
calitate de urmaş. Apreciază reclamanta că hotărârea atacată este nelegală pentru că înlătură de la 
calculul pensiei adeverinţa nr. …/08.08.2011 care cuprinde perioadele 24.02.1978 – 14.06.1979, 
16.12.1980 – 13.07.2011, precum si sporurile obţinute de defunct. 

In dovedirea acţiunii, reclamanta a folosit proba cu înscrisuri. 
Acţiunea este scutită de la plata taxei de timbru. 
Pârâta CJP Constanţa a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca 

nefondată motivat de faptul că drepturile de pensie i-au fost calculate în mod corect, iar cu privire la 
nevalorificarea adeverinţei nr…./17.08.2011 eliberată de S.C. [...] punctul de vedere al pârâtei a fost 
în sensul că la determinarea punctajelor anuale anterioare datei de 01.04.2001 se valorificau 
înscrisurile din carnetul de muncă şi din adeverinţele eliberate conform legii, iar la determinarea 
punctajelor anuale anterioare datei de 01.04.2001, se valorifică câştigurile brute sau, după caz, 
veniturile lunare brute asigurate, care au constituit baza de calcul a contribuţiei individuale de 
asigurări sociale, conform înscrisurilor din declaraţiile nominale depuse de angajator. 

Pârâta a depus înscrisuri. 
Prin sentinţa civilă nr.4689 din data de 20 decembrie 2013, pronunţată în dosarul civil 

nr.14418/118/2012, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată  acţiunea formulată de 
reclamanta [...]. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Reclamanta este beneficiară a unei pensii de urmaş după defunctul ei soţ, contestând 

hotărârea comisiei de contestaţii, nemulţumită fiind atât de cuantumul pensiei, cât şi de modalitatea 
prin care i-a fost soluţionată de către comisie contestaţia. 

Analizând decizia de pensionare nr. …/10.11.2011 emisă de pârâta CJP Constanţa, instanţa 
a reţinut că reclamantei i-au fost stabilite drepturile de pensie începând cu data de 12.08.2011 în 
procent de 50% din punctajul mediu anual realizat de susţinător. 

Din Hotărârea nr…./25.10.2012 emisă de Casa Naţională de Pensii Publice urmare a 
contestării deciziei de pensionare nr.457053/10.11.2011, instanţa a reţinut că la stabilirea drepturilor 
de pensie au fost valorificate adeverinţele nr. …/08.08.2011 şi …/08.08.2011, eliberate de SC. [...] 
SA. 

Referitor la adeverinţa nr. …/17.08.2011 eliberată de angajator şi nevalorificată de pârâtă, 
instanţa a constatat că din cuprinsul ei reiese că susţinătorul - defunctul soţ a fost salariat în 
perioada 24.02.1978 - 12.07.2011, iar în perioada 01.01.2011-12.07.2011 a avut un salariu de 
încadrare de 2200 lei, motivaţia comisiei fiind susţinută şi de dispoziţiile Legii nr. 263/2010, 
respectiv art.165 şi 166.  

Insă, se constată că in motivarea contestaţiei formulate împotriva hotărârii nr. 2939/25-10-
2012, [...] a indicat ca motiv de nelegalitate a acestei hotărâri nevalorificarea adeverinţei nr. 
…/08.08.2011. 

Ori, din cuprinsul hotărârii nr. …/25-10-2012 rezultă că sporurile si perioadele de cotizare 
indicate in adeverinţa nr. …/08.08.2011 au fost luate in considerare la stabilirea drepturilor de 
pensie de urmaş.  
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Este adevărat că în hotărârea nr. …/25-10-2012 se arată că adeverinţa nr. …/17-08-2011 nu 
a fost valorificată, însă pe calea contestaţiei împotriva acestei hotărâri, reclamanta nu indicat ca 
motiv de nelegalitate acest aspect și nici nu a solicitat analizarea acestei adeverinţe si luarea in 
considerare a perioadelor indicate in cuprinsul acesteia. 

Potrivit art. 129 alin. 6 Cpc, in toate cazurile, judecătorii hotărăsc numai asupra obiectului 
dedus judecăţii, ceea ce presupune că reclamantul stabileşte cadrul procesual si limitele investirii 
instanţei. Instanţa este obligată să analizeze cauza în raport de criticile formulate. 

Pentru aceste considerente, instanţa a respins ca nefondată acţiunea reclamantei.       
Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs reclamantul. în motivarea recursului său, 

acesta  a arătat următoarele: sentinţa este nelegală întrucât a fost înlăturată de la calculul pensiei 
adeverinţa nr. …/08.08.2011 care cuprinde perioadele 24.02.1978 – 14.06.1979 şi 16.12.1980 – 
13.07.2011 precum şi sporurile obţinute; la calculul pensiei nu s-a dat eficienţă tuturor 
documentelor depuse şi nu s-au avut în vedere toate sporurile; Tribunalul, constatând că adeverinţa 
nr. …/17.08.2011 nu a fost valorificată de către pârâtă a respins totuşi acţiunea deşi în cuprinsul 
acţiunii a arătat că pe lângă cele două adeverinţe apreciază că nu s-au valorificat toate documentele 
depuse şi nici sporurile obţinute, reieşind foarte clar că a învestit instanţa de fond cu o acţiune în 
care trebuia analizat dacă toate documentele depuse au fost valorificate la emiterea deciziei de 
pensionare; ca urmare, Tribunalul ar fi trebuit să analizeze şi dacă adeverinţa nr…./17.08.2011 a 
fost valorificată. 
 Intimata nu a depus întâmpinare. 
 În recurs nu s-au administrat alte probe. 

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că recursul este fondat pentru următoarele considerente: 
  Recurenta a formulat contestaţie administrativă împotriva deciziei de pensie, această 
contestaţie fiind soluţionată prin hotărârea nr…./25.10.2012 emisă de Comisia centrală de 
contestaţii din cadrul Casei naţionale de pensii publice. 
 Împotriva acestei hotărâri recurenta a formulat contestaţia ce face obiectul prezentei cauze, 
în acord cu prevederile art.151 al.2 din Legea nr. 263/2010. 
 În aceste condiţii, Tribunalul a fost chemat să analizeze legalitatea şi temeinicia hotărârii 
emise de Comisia centrală de contestaţii. 
 Trebuie avut în vedere că prin art.149 din Legea nr. 263/2010 s-a instituit o procedură 
administrativă prealabilă obligatorie pentru contestarea deciziilor de pensie emise de casele 
teritoriale de pensii şi de casele de pensii sectoriale, acestea putând fi contestate, în termen de 30 de 
zile de la comunicare, la Comisia Centrală de Contestaţii, respectiv la comisiile de contestaţii care 
funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor şi 
Serviciului Român de Informaţii. 

La rândul lor, hotărârile Comisiei Centrale de Contestaţii, respectiv ale comisiilor de 
contestaţii care funcţionează în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei 
şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii pot fi atacate la instanţa judecătorească competentă, 
în termen de 30 de zile de la comunicare în conformitate cu art.151 din Legea nr. 263/2010. 

În această privinţă, Curtea Constituţională a stabilit din decizia nr…./2012 că nu se poate 
reţine neconstituţionalitatea acestei reglementări, ci doar a unei anumite interpretări. 

Astfel, Curtea a arătat că o astfel de procedură administrativă prealabilă nu poate fi privită ca 
aducând eo ipso atingere dreptului de acces liber la justiţie, chiar daca are caracter obligatoriu, atât 
timp cat, ulterior parcurgerii sale, persoana interesata se poate adresa instanţei de judecata întrucât 
prevederile art. 21 din Constituţie nu interzic existenta unei astfel de proceduri administrative 
prealabile si nici obligativitatea acesteia atât timp cat nu are un caracter jurisdicţional. 

    De altfel, in acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională și prin Decizia nr. 121 din 9 
februarie 2010, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 8 martie 2010, in 
care a statuat că "instituirea unei proceduri administrative prealabile, obligatorii, fără caracter 
jurisdicţional nu este contrară principiului liberului acces la justiţie cat timp decizia organului 
administrativ poate fi atacata in fata unei instanţe judecătoreşti". 
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    De asemenea, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat prin Hotărârea din 23 iunie 
1981, pronunţată in Cauza Le Compte, Van Leuven si De Meyere contra Belgiei, paragraful 51, ori 
Hotărârea din 26 aprilie 1995, pronunţată in Cauza Fischer contra Austriei, paragraful 28, ca 
imperative de suplețe și eficacitate, pe deplin compatibile cu protecţia drepturilor protejate de 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului și a libertăţilor fundamentale, pot justifica intervenţia 
prealabilă a unor organe administrative care nu îndeplinesc condiţiile cerute de art. 6 paragraful 1 
din Convenţie. Ceea ce impun insă dispoziţiile acestui articol convenţional este ca decizia unei 
asemenea autorităţi să fie supusă controlului ulterior exercitat de un organ de plină jurisdicţie, adică 
un "tribunal" in sensul Convenţiei. 

Rezultă aşadar că instanţa sesizată cu contestaţia formulată împotriva hotărârii Comisiei 
centrale de contestaţii trebuie să procedeze la un examen efectiv al acesteia pentru ca însăşi 
reglementarea procedurii administrative să răspundă exigenţelor de constituţionalitate şi a celor 
impuse de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale. 

Or, în cauză, se constată că Tribunalul nu a procedat la un examen efectiv al contestaţiei 
formulate de reclamantă. 

Astfel, pe de o parte, Tribunalul a reţinut în considerentele sentinţei recurate, în privinţa 
adeverinţei nr. …/08.08.2011 că „din cuprinsul hotărârii nr. …/25.10.2012 rezultă că sporurile şi 
perioadele de cotizare indicate în adeverinţă […] au fost luate în considerare […]”. 

Tribunalul nu explică în nici un mod cum a ajuns la această concluzie şi nici pentru ce motiv 
şi-a însuşit această concluzie a Comisiei centrale de contestaţii. 

Mi mult, în hotărârea contestată se enunţă aceeaşi concluzie fără nici o motivare astfel încât 
nu se poate reţine nici măcar împrejurarea că Tribunalul şi-ar fi însuşit considerentele enunţate de 
Comisia centrală de contestaţii în hotărârea sa. 

Pe de altă parte, deşi reţine în considerente că în privinţa adeverinţei nr…./17.08.2011 
Comisia centrală de contestaţii a arătat că nu este valorificată, Tribunalul nu a analizat acţiunea sub 
acest aspect reţinând că nu a fost învestită cu o astfel de cerere. 

Într-adevăr, formularea generică folosită de reclamantă care se referă la toate documentele 
depuse şi toate veniturile atestate nu poate fi avută în vedere în stabilirea obiectului cauzei, 
contestatoarea fiind obligată să exprime în concret criticile sale cu privire la decizia de pensie şi 
hotărârea Comisiei centrale de contestaţii, precum şi motivele de fapt şi de drept pe care se 
întemeiază acţiunea, stabilind astfel obiectul acţiunii în conformitate cu art.112 pct.3 şi 4 
Cod.pr.civ. şi limitele învestirii instanţei. 

Pe de altă parte, însă, acţiunea întemeiată pe dispoziţiile art.151 alin.2 din Legea nr. 263/2010 
are anumite particularităţi rezultate din împrejurarea că urmăreşte anularea unui act emis urmare a 
unei contestaţii administrative. 

Ca urmare, în stabilirea limitelor învestirii instanţa trebuie să aibă în vedere şi motivele 
contestaţiei administrative în urma căreia s-a emis de către Comisia centrală de contestaţii hotărârea 
a cărei anulare se cere în cauză. 

În consecinţă, faţă de exprimarea generică folosită de reclamantă, în condiţiile particulare ale 
cauzei în care în hotărârea Comisiei centrale de contestaţii se face referire şi la adeverinţa 
nr…./17.08.2011, instanţa ar fi trebuit să verifice dacă valorificarea acestei adeverinţe a făcut 
obiectul contestaţiei administrative şi, în caz afirmativ, dacă prin cererea de chemare în judecată, 
folosindu-se o formulare generică, se reiterează în totalitate motivele contestaţiei administrative sau 
se restrânge obiectul contestaţiei numai cu privire la valorificarea adeverinţei nr…./08.08.2011. 

Tribunalul nu a procedat însă în acest mod, ci a reţinut, fără a realiza o analiză din această 
perspectivă a limitelor învestirii, că reclamanta nu a contestat refuzul pârâtei de a valorifica 
adeverinţa nr…./17.08.2011. 

Pe de altă parte, potrivit art.129(6) Cod.proc.civ., în toate cazurile, judecătorii hotărăsc 
numai asupra obiectului cererii deduse judecăţii, ceea ce presupune însă şi obligaţia de a soluţiona 
toate cererile deduse judecăţii iar aceasta implică stabilirea corectă a obiectului acţiunii. În acest 
scop, instanţa are obligaţia de a pune în discuţia contradictorie a părţilor toate cererile formulate şi 
să le califice prin prisma normelor juridice aplicabile, verificând însă şi admisibilitatea lor şi 
respectarea termenelor  prescrise de lege pentru formularea acestora. 
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Obligaţia instanţelor de judecată de a soluţiona cererile deduse judecăţii, trebuie interpretată 
în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care este obligatorie. 

Astfel, trebuie avute în vedere principiile desprinse din Hotărârea în cauza Rotaru contra 
României, dar şi cele desprinse din hotărârile pronunţate în cauzele Buzescu contra României şi 
Albina contra României, în sensul că soluţionarea unei cereri adresate instanţei, presupune nu doar 
pronunţarea unei soluţii, ci şi analiza efectivă, reală, a susţinerilor, a argumentelor părţilor şi a 
mijloacelor de apărare, în măsura în care sunt pertinente, chiar dacă aceasta nu impune în mod 
necesar analiza distinctă şi detaliată a tuturor argumentelor subsumate aceluiaşi motiv. 

Se constată astfel că prima instanţă nu a analizat şi nu a soluţionat fondul cauzei. 
Faţă de toate aceste considerente, în temeiul at.312 alin.61 Cod.pr.civ. se va admite recursul 

şi se va casa sentinţa recurată urmând a se trimite cauza spre rejudecare la prima instanţă spre 
soluţionarea fondului acesteia. 

Decizia civilă nr. 70/AS/08.04.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 
34. Luarea în considerare, la stabilirea drepturilor de pensie, a stagiului 

de cotizare efectuat în Maroc, în perioada 1976 – 1980. 
 

Chiar dacă potrivit art. 3 din Decretul nr. 233/1974 nu exista nici un temei legal pentru reţinerea 
unei părţi din venitul net al salariatului, însuşirea de către stat, astfel cum rezultă din adeverinţa eliberată 
de Ambasada RSR la Rabat, a unei astfel de plăţi, calculată ca procent din veniturile nete ale salariatului, 
fără vreo posibilitate reală de restituire, a generat în fapt o prestaţie care echivalează cu o contribuţie de 
asigurări sociale de stat şi care nu poate rămâne fără contraprestaţie cu ocazia stabilirii drepturilor sale la 
pensie. 

Prin art. 2 alin. 3 din Decretul nr. 233/1974 s-a avut în vedere efectul muncii prestate în străinătate 
de a constitui vechime în muncă, cu toate efectele acesteia cunoscute de legislaţia vremii, deci inclusiv în 
sensul legislaţiei asigurărilor sociale, întrucât potrivit art. 13 din Legea nr. 27/1966, pensia integrală pentru 
limită de vârstă se stabilea în procente din salariul tarifar, la împlinirea vechimii minime de pensionare. 

 
Art. 2 şi 3 din Decretul nr. 233/1974 

Art. 13 din Legea nr. 27/1966 
 

 I. Sentinţa recurată: 
Prin sentinţa civilă nr. 3985/25.10.2013, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a admis 

cererea formulată la 09.01.2012 de reclamanta TG în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de 
Pensii Constanţa şi a dispus obligarea pârâtei la emiterea unei decizii de  recalculare a drepturilor de 
pensie cuvenite reclamantului, cu luarea în considerare a stagiului de cotizare realizat pe perioada 
16.09.1976 - 15.09.1980, precum şi la plata diferenţelor de drepturi de pensie rezultate din 
recalcularea pensiei  cu luarea în considerare a  veniturilor rezultate din salariul obţinut în 
străinătate. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

Cererea este întemeiată deoarece reclamanta a fost detaşată în vederea exercitării funcţiei 
sale în Regatul Maroc în baza Protocolului încheiat la Bucureşti la 04.07.1973 cu privire la 
colaborarea şi cooperarea dintre Ministerul Învăţământului Primar şi Secundar din Regatul 
Marocului şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului al R.S.R. 

Reclamanta a fost detaşată ca profesor  de fizică - chimie începând cu data de 16.09.1977 
astfel cum rezultă din menţiunile cuprinse în contractul de angajare şi din copia carnetului  de 
muncă. Din adeverinţa emisă de Ambasada României in Maroc rezultă că reclamanta a lucrat in 
acest stat până la data de 15.09.1980. 

A fost prezentată la dosar copia tradusă şi legalizată a contractului de angajare, prin care 
reclamantul a fost recrutat pentru a îndeplini funcţia de profesor de matematică la Liceul Moulay – 
Ismail - Casablanca. Actul face trimitere în preambul la Protocolul datat 4 iulie 1973 cu privire la 
colaborarea şi cooperarea dintre Ministerul Învăţământului Primar şi Secundar din Regatul 
Marocului şi Ministerul Educaţiei şi Învăţământului al Republicii Socialiste România. 
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Instanţa a constatat că din expertiza efectuată de AD – expert contabil a rezultat un punctaj 
mediu anual de 2,26193 puncte, iar diferenţa dintre pensia primită şi cea cuvenită pentru perioada 
ian. 2009 – ian. 2012 este de 14717 lei.  

Din salariile reclamantei încasate în perioada de detaşare s-au plătit contribuţii de asigurări 
sociale inclusiv CAS şi contribuţia la pensia suplimentara. 

Chestiunea dedusă judecăţii este cea a recunoaşterii stagiului de cotizare pentru perioada 
desfăşurată în temeiul unui contract de muncă în străinătate, în situaţia în care salariatul nu are 
înscrisă în carnetul de muncă perioada lucrată în străinătate şi nu se află nici în posesia vreunui 
înscris care să ateste achitarea contribuţiei de asigurări sociale. 

În această situaţie trebuie avute în vedere cele două reglementări operante până la data de 
01.04.2001, anume Decretul nr. 233/1974 privind unele drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor români 
care realizează venituri în valută şi H.G. nr. 547/1990 privind drepturile cetăţenilor români care 
realizează venituri în valută de la societăţile cu participare românească în străinătate (ultimul act 
normativ aplicându-se drepturilor în valută încasate după 1 mai 1990). 

Principiul contributivităţii era recunoscut şi aplicabil şi în sistemul Legii nr. 3/1977 (art. 3 
alin. 1 şi 2). Art. 21 alin. 2 din Legea nr. 3/1977 dispunea că în cazul persoanelor îndreptăţite la 
pensie, care au fost încadrate în muncă şi la organizaţii internaţionale, societăţi mixte sau la alte 
organizaţii din străinătate, primind retribuţii în valută, la stabilirea bazei de calcul a pensiei se iau în 
considerare retribuţiile tarifare de încadrare la nivelul funcţiilor similare din ţară, valabile în 
perioadele corespunzătoare dacă s-au plătit contribuţiile legale către asigurările sociale de stat.  

Art. 48 alin. 4 din lege stabilea că timpul lucrat în străinătate se ia în considerare la stabilirea 
pensiei dacă s-a contribuit la asigurările sociale de stat ori dacă există reglementări în această 
privinţă în convenţiile încheiate de Republica Socialistă România cu statele respective. 

În acest context, în raport şi de prevederile art. 7 alin. ultim din Decretul nr. 233/1974, care 
excludeau de la obligaţia de transfer şi de declarare a reţinerilor şi contribuţiilor pe cetăţenii care îşi 
desfăşurau activitatea în ţările  socialiste, rezultă că existenţa unor convenţii bilaterale ale statului 
român cu una din aceste ţări din domeniul politicii sociale confirmă pentru cetăţeanul român care şi-
a desfăşurat activitatea în respectiva ţară perioada stagiului de cotizare, fără a fi necesară probarea 
plăţii contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale (în acest sens, cu titlu de exemplu, Acordul intre 
Guvernul Republicii Populare Române şi Guvernul Republicii Democrate Germane privind 
colaborarea în domeniul politicii de prevederi sociale, 1957; Acordul intre Republica Socialistă 
România si Jamahiria Arabă Libiană Populară Socialistă în domeniul asigurărilor sociale, 1985). 
 În situaţia în care statul român nu avea, însă, încheiate convenţii bi - multilaterale în sfera 
asigurărilor sociale, deveneau operante obligaţiile reglementate de art. 2 din Decretul nr. 233/1974, 
care impuneau salariatului român angajat în străinătate să asigure din veniturile realizate 
,,acoperirea celorlalte obligaţii din ţară”.  
 Astfel, dacă sumele supuse obligaţiei de transfer (anume cele prevăzute de art. 3 şi 4 
coroborat cu art. 7 din Decretul nr. 233/1974) erau calculate şi urmărite sub aspectul încasării de 
către misiunile diplomatice sau consulare ale României în ţările respective, în cazul reţinerilor şi 
contribuţiilor pentru bugetul asigurărilor sociale, salariatul avea obligaţia personală de a asigura, 
conform art. 2, sumele necesare din veniturile realizate pentru plata acestor contribuţii care puteau fi 
luate în considerare conform art. 21 alin. 2 din Legea nr. 3/1977. 
 Acest fapt este confirmat de textul art. 3 alin. 1 din Decretul nr. 233/1974, care în teza sa 
ultimă arată că după deducerea contribuţiei la fondul pentru pregătirea şi perfecţionarea 
personalului, suma în valută rămasă la dispoziţia salariatului se plăteşte în lei, ,,pentru întreţinerea 
familiei şi acoperirea celorlalte obligaţii’’.  
 Singura excepţie o constituia situaţia specialistului român trimis în străinătate pentru 
acordarea de asistenţă de specialitate, care era considerat detaşat la unitatea trimiţătoare, aceasta din 
urmă având obligaţia conform art. 16 să deducă din drepturile băneşti atât impozitele, taxele şi 
contribuţiile de asigurări sociale cerute de legislaţia statului străin, cât şi efectuarea, conform art. 19, 
a reţinerilor la sursă cu privire la contribuţiile de asigurări sociale şi la pensia suplimentară datorate 
conform legii statului român. 
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 În speţă, reclamanta a fost detaşată în vederea exercitării funcţiei sale în Regatul Maroc în 
baza Protocolului încheiat la Bucureşti la 04.07.1973 cu privire la colaborarea şi cooperarea dintre 
Ministerul Învăţământului Primar şi Secundar din regatul Marocului şi Ministerul Educaţiei şi 
Învăţământului al R.S.R., care în art. 2 din anexă prevedea că salariul acordat profesorilor români 
detaşaţi sunt impozabile, fiind aşadar supuse legislaţiei din statul străin cu privire la reţinerile şi  
contribuţiile bugetare. 

Faţă de aceste considerente s-a reţinut că reclamanta este îndreptăţită să i se recunoască 
existenţa stagiului de cotizare corespunzător perioadei lucrate în străinătate, acesta având de altfel 
situaţia persoanei detaşate de la locul de muncă, iar nu cea a personalului care şi-a încetat 
raporturile de muncă la unitatea din ţară, pârâta urmând a fi obligată să recalculeze drepturile de 
pensie cuvenite reclamantului, cu luarea în considerare a stagiului de cotizare realizat pe perioada 
16.09.1977 – 15.09.1980 şi a veniturilor rezultate din salariul obţinut în străinătate de către 
reclamant, în această perioadă, cu emiterea unei noi decizii privitoare la punctajul mediu anual 
stabilit.  
 
 II. Recursul: 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat recurs pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, 
solicitând casarea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare instanţei de fond. 
 În motivarea cererii de recurs, pârâta a arătat că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că 
reclamanta era îndreptăţită să i se recunoască existenţa stagiului de cotizare corespunzător perioadei 
lucrate în străinătate, deoarece aceasta şi-a încetat raporturile de muncă la unitatea angajatoare din 
ţară. 

În raportul de expertiză se face în mod eronat trimitere la Decretul nr. 162/1978 şi la Codul 
muncii, care se referă la personalul muncitor trimis în străinătate pentru executări de lucrări şi 
asistenţă tehnică, contractate de unităţile economice româneşti, în vreme ce reclamanta a lucrat ca 
profesoară.  

Perioada 1976-1980 nu reprezintă stagiu de cotizare realizat în România, ci conform 
legislaţiei marocane, art. 2 alin. 3 din Decretul nr. 233/23.12.1974 asigurând reclamantei 
continuitate în muncă numai pentru acordarea sporului de vechime în funcţie şi în specialitate. În 
acest, sens, remuneraţia era impozitată potrivit regimului fiscal marocan, iar suma de 30.154 DH a 
fost plătită către statul marocan, iar nu către cel român. 

Prin concluzii orale şi scrise, intimata reclamantă a solicitat respingerea recursului ca 
nefondat şi obligarea recurentei la plata cheltuielilor de judecată. 
 

III. Analiza recursului: 
1. Astfel cum rezultă din contractul de angajare din 26.09.1977 şi adeverinţa nr. 

X/18.08.1980 eliberată de Ambasada RSR la Rabat, precum şi din raportul de expertiză contabilă 
întocmit în dosarul de fond, reclamanta a lucrat ca profesoară la o unitate de învăţământ din Maroc 
în perioada 16.07.1977 – 15.09.1980. 

În cuprinsul sentinţei recurate se reţine în acest sens perioada 16.09.1975 – 15.09.1977, însă 
instanţa de recurs nu o poate reforma sub acest aspect câtă vreme părţile nu l-au invocat prin recurs, 
rămânând de principiu posibilitatea exercitării procedurii prevăzute de art. 281 C. proc. civ., mai 
ales că în cuprinsul minutei perioada reţinută este 16.09.1977 – 15.09.1980. 

În această perioadă veniturile reclamantei au fost supuse regimului fiscal din Maroc, inclusiv 
în ceea ce priveşte reţinerea contribuţiilor pentru asigurări sociale, astfel cum rezultă din art. 4 al 
contractului de angajare. 

2. Potrivit adeverinţei mai sus menţionate, reclamanta „are următoarea situaţie privind 
Decretul nr. 233/1974: obligaţia în dirhami în perioada 20.10.1977 – 15.09.1980 este de 30.154 
DH”, care a fost achitată potrivit unei serii de chitanţe, iar „obligaţia în dolari SUA” pe aceeaşi 
perioadă este de 3.265 dolari, pentru care „a semnat acord de diminuare a soldului contului personal 
în valută nr. … deschis la BNRSR Filiala Constanţa”. 

Potrivit art. 3 din Decretul nr. 233/1974, cetăţenii români angajaţi în străinătate erau obligaţi 
ca din veniturile nete realizate în valută pentru munca prestată, să transfere lunar în ţară, pentru 
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întreţinerea familiilor şi acoperirea celorlalte obligaţii, o parte calculată în dolari SUA, contra plată 
în lei. 

Se observă astfel că obligaţia de transfer în ţară a unei părţi din veniturile în valută pe de o 
parte pornea de la veniturile nete, deja supuse reţinerilor prevăzute de legea statului străin respectiv, 
iar pe de altă parte nu consta într-o obligaţie de plată a unei contribuţii către statul român, întrucât 
se efectua „contra plată în lei”, adică nu era altceva decât un schimb valutar obligatoriu în contextul 
politicii de la acea vreme a statului român de control al deţinerii şi al operaţiunilor cu valută. 

Cu toate acestea, din cuprinsul adeverinţei nr. X/18.08.1980 nu rezultă că suma de 30.154 
DH a fost supusă unui schimb valutar, ci dimpotrivă că în fapt a făcut obiectul unei plăţi către statul 
român, pentru că reclamanta şi-a diminuat soldul contului în valută fără a rezulta că a primit în 
schimb vreo sumă în lei, iar suma de 30.154 DH a fost „achitată”, iar nu depusă în vederea 
transferului în ţară (art. 19 alin. 1 din Decretul nr. 233/1974 sancţionând cu penalităţi de întârziere 
„nedeclararea, nedepunerea sau netransferarea”, iar nu neachitarea sau neplata).  

Astfel, chiar dacă nu exista nici un temei legal pentru reţinerea unei părţi din venitul net al 
salariatului, însuşirea de către stat a unei astfel de plăţi, calculată ca procent din veniturile nete ale 
salariatului, fără vreo posibilitate reală de restituire, a generat în fapt o prestaţie a acestuia din urmă 
care echivalează cu o contribuţie de asigurări sociale de stat şi care nu poate rămâne fără 
contraprestaţie cu ocazia stabilirii drepturilor sale la pensie. 

3. În acest context, este lipsită de relevanţă critica pârâtei că în raportul de expertiză se face 
în mod eronat trimitere la Decretul nr. 162/1978 şi la Codul muncii, care se referă la personalul 
muncitor trimis în străinătate pentru executări de lucrări şi asistenţă tehnică, contractate de unităţile 
economice româneşti, în vreme ce reclamanta a lucrat ca profesoară.  

De asemenea, este adevărat că art. 2 alin. 3 din Decretul nr. 233/1974 prevede luarea în 
calcul a perioadei lucrate în străinătate numai la stabilirea vechimii neîntrerupte în muncă, în 
aceeaşi unitate, precum şi ca vechime în funcţie şi în specialitate, însă nu se poate pierde din vedere 
că, la vremea respectivă, potrivit art. 13 din Legea nr. 27/1966, pensia integrală pentru limită de 
vârstă se stabilea în procente din salariul tarifar, la împlinirea vechimii minime. Astfel, era lipsit de 
importanţă nivelul contribuţiilor de asigurări sociale de-a lungul perioadei contributive, singurele 
elemente luate în calcul fiind, pentru calcularea pensiei pentru limită de vârstă, potrivit art. 5 din 
lege, salariul tarifar la împlinirea vechimii minime, vechimea în muncă şi condiţiile de muncă. În 
acest context se înţelege de ce legiuitorul prin Decretul nr. 233/1974 a prevăzut că perioada lucrată 
în străinătate se ia în calcul la stabilirea vechimii în muncă, el vizând prin aceasta nu doar sporul de 
vechime, ci şi vechimea necesară deschiderii drepturilor la pensie, adică vechimea în muncă cu 
toate efectele sale cunoscute de legislaţia vremii. 

Potrivit art. 10 din Legea nr. 3/1977, prin care a fost abrogată Legea nr. 27/1966, retribuţia 
tarifară, care se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei, este media retribuţiilor tarifare lunare din 5 
ani lucraţi consecutiv, la alegere, din ultimii 10 ani de activitate.  

Şi în acest caz se constată că legea nu lega acordarea şi calculul pensiei de faptul contribuţiei 
la asigurările sociale de stat din România, ci, potrivit art. 1 alin. 2, de vechimea în muncă, retribuţia 
avută şi grupa de muncă, fără distincţie după cum munca a fost prestată în favoarea unui angajator 
român şi contribuţia de asigurări sociale de stat s-a virat către bugetul statului român ori munca a 
fost prestată în favoarea unui angajator străin, în baza relaţiilor diplomatice ale României cu acel 
stat, şi acel stat străin a reţinut sau nu vreo contribuţie de asigurări sociale de stat. 

De aceea, prin prevederea din art. 2 alin. 3 din Decretul nr. 233/1974 s-a avut în vedere 
efectul muncii prestate în străinătate de a constitui vechime în muncă inclusiv în sensul legislaţiei 
asigurărilor sociale, cu toate efectele pe care vechimea în muncă le avea potrivit legislaţiei în 
vigoare la data adoptării acestui act normativ şi a faptelor pe care le-a reglementat. 

4. Critica recurentei pârâte în sensul că reclamanta şi-a încetat raporturile de muncă la 
unitatea angajatoare din ţară este atât nerelevantă, în lumina considerentelor de mai sus, cât şi 
incorectă, întrucât, potrivit art. 2 alin. 2 din Decretul nr. 233/1974, pe perioada cât lucrează în 
străinătate, persoanele respective sunt considerate în concediu fără plată la unitatea din ţară de la 
care provin. 
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De asemenea, nu este adevărat că suma de 30.154 DH a fost plătită către statul marocan, iar nu către 
cel român, contrariul reieşind cu evidenţă din cuprinsul adeverinţei nr. X/18.08.1980 eliberată de Ambasada 
RSR la Rabat, care a acţionat ca încasator în numele statului român, iar nu al celui marocan, care de altfel îşi 
efectuase propriile prelevări fiscale anterior constituirii bazei de calcul a sumelor reţinute în baza Decretului 
nr. 233/1974, după cum a fost arătat mai sus la pct. III.2. 

Constatând astfel că, sub aspectul acţiunii principale, prima instanţă a stabilit corect situaţia 
de fapt şi a făcut o corectă aplicare a legii, pronunţând o hotărâre legală şi temeinică, astfel cum a 
rezultat din considerentele de mai sus, în baza art. 312 alin. 1 C. proc. civ., curtea va respinge 
recursul formulat în cauză de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 63/AS/01.04.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 

35. Pensie de invaliditate. Venituri a căror realizare nu atrage 
suspendarea pensiei. 
 

Pensia de invaliditate nu poate fi suspendată în cazul în care beneficiarul obţine venituri 
aferente unei perioade de activitate anterioare pensionării sau obţine venituri constând în 
despăgubiri plătite de fostul angajator.  

 
Art.6 alin.1 pct.I din Legea nr. 263/2010 

Art.56 alin.1 lit.d din Codul Muncii 
 

Prin cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de 
Pensii Constanţa, înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. […]/118/2013, s-a solicitat 
anularea deciziei nr. […] din 26.01.2013 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 
prestaţii de asigurări sociale emisă pe numele reclamantului şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor 
de judecată. 

În motivare, reclamantul a învederat că în data de 26.01.2013 pârâta a emis decizia 
contestată prin care s-a dispus constituirea în sarcina reclamantului a debitului în sumă de 5665 lei 
reprezentând drepturi încasate necuvenit pe perioada de la 01.07.2012 până la 01.12.2012 ce se va 
recupera de la beneficiar conform art. 118 din Legea nr. 263/2010. 

Reclamantul a apreciat că decizia este netemeinică având în vedere că temeiul legal invocat 
nu se regăseşte în situaţia reală a părţii. 

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii arătând că debitul 
reprezintă pensie încasată necuvenit pentru perioada 01.07.2012-26.01.2012. Plata necuvenită în 
cuantum de 5665 lei a fost generată de incompatibilitatea privind cumulul veniturilor de natură 
salarială cu categoria de prestaţie de asigurări sociale conform art. 114 alin. 1 lit. „e” din Legea nr. 
263/2010. 

În răspunsul la întâmpinare, reclamantul a arătat că din întâmpinare nu rezultă de unde 
provine cumulul veniturilor de natură salarială şi anume care a fost angajatorul reclamantului iar 
reclamantul este aproape lipsit de vedere şi în nicio măsură nu mai poate presta vreo muncă. 

Pârâta a depus înscrisuri. 
Instanţa din oficiu a dispus emiterea unei adrese către [...] S.A. pentru a comunica dacă 

reclamantul a avut contract individual de muncă şi pentru ce perioadă, societatea înaintând instanţei 
adresa de răspuns nr. 4628/2.10.2013. 

Prin sentinţa civilă nr. 3939 din 23 octombrie 2013 Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamantul […], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 

A anulat decizia nr. […]/26.01.2013 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 
În baza art. 451 Cod procedură civilă a obligat pârâta la plata către reclamant a sumei de 

500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 
Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a avut în vedere următoarele: 
Prin decizia nr. […]/26.01.2013 emisă de Casa Teritorială de Pensii Constanţa s-a dispus 

constituirea în sarcina reclamantului a debitului în sumă de 5665 lei reprezentând drepturi încasate 
necuvenit pe perioada de la 01.07.2012 până la 01.12.2012. 
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Plata necuvenită a fost generată de incompatibilitatea privind cumulul veniturilor de natură 
salarială cu categoria de prestaţie de asigurări sociale conform art. 114 alin. 1 lit. „e” din Legea nr. 
263/2010. 

La baza emiterii acestei decizii a stat referatul Serviciului Plăţi Prestaţii nr. […]/26.01.2013 
din care rezultă că în perioada de la 01.07.2012 – 01.12.2012 s-au plătit şi încasat necuvenit drepturi 
în sumă totală de 5665 lei. 

Totodată, la baza emiterii deciziei contestate a stat adeverinţa din 15.01.2013 privind datele 
necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu de unde rezultă că unitatea 
angajatoare are codul unic de identificare [...]. 

Din înscrisul aflat la dosar rezultă că agentul economic care are CUI [...] este [...] S.A., 
societate care a comunicat instanţie prin adresa nr. 4628/2.10.2013 că reclamantul a avut încheiat 
contractul individual de muncă înregistrat sub nr. 327/9.03.2005 care a încetat începând cu 
01.07.2008 în vederea pensionării pentru invaliditate de gradul II conform deciziei nr. 
[…]/26.06.2008, iar între S.C. [...] S.A. şi reclamant nu au existat raporturi de muncă.  

Conform art. 114 alin. 1 lit. „e” din Legea nr. 263/2010 art. 114. -   (1) În sistemul public de 
pensii, plata pensiei se suspendă începând cu luna următoare celei în care a intervenit una dintre 
următoarele cauze:  
    e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre 
situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau judeţeni;” 
 Instanţa a constatat inaplicabilitatea acestui text de lege în cazul de faţă având în vedere 
erorile pârâtei în culegerea datelor privind activitatea prestată aspect ce reiese din precizările 
reclamantului, precizări susţinute şi de adeverinţa emisă de pretinsul angajator. 

Pentru aceste considerente, instanţa constatând netemeinicia deciziei de recuperare a 
debitului a dispus anularea acesteia cu consecinţa obligării pârâtei, parte care a pierdut procesul, la 
plata cheltuielilor de judecată. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel pârâta. În motivarea apelului său, aceasta a 
arătat următoarele: apreciază că în mod greşit instanţa de fond a admis acţiunea reclamantului; 
debitul reprezintă pensie încasată necuvenit pentru perioada 01.07.2012-01.12.2012; plata 
necuvenită în sumă de 5665 lei a fost generată de incompatibilitatea privind cumulul veniturilor de 
natură salarială cu categoria de prestaţie de asigurări sociale, conform art. 114 alin. 1 lit. „e” din 
Legea nr. 263/2010: „pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una 
dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I sau II, sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau 
judeţeni”; potrivit Legii nr. 263/2010 persoanele de gradul I şi II de invaliditate nu pot presta 
activitate în muncă, iar cele cu gradul III de invaliditate pot fi integrate în câmpul muncii doar cu 
jumătate de normă; aşa cum dispune art. 69 lit. „a” şi „b” din Legea nr. 263/2010 privind sistemul 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, persoanele încadrate în gradul I şi II de invaliditate se 
caracterizează prin pierderea totală a capacităţii de muncă, prin urmare nu este posibilă încadrarea; 
începând cu 01.04.2001 potrivit art. 6 din Legea nr. 19/2000, angajatorii sunt obligaţi să depună în 
fiecare lună la casele teritoriale de pensii declaraţiile privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a 
obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat; în consecinţă potrivit adeverinţei din 
data de 15.01.2013, privind datele necesare determinării stagiului de cotizare şi a punctajului mediu, 
s-a constatat că domnul […] în perioada 01.07.2012-01.12.2012 a prestat activitate în regim normal 
de muncă, contrar celor comunicate de către [...] S.A.; chiar dacă agentul economic [...] S.A., i-a 
încetat contractul de muncă începând cu 01.07.2008, acesta a continuat să depună declaraţiile lunare 
(01.07.2012-01.12.2012) privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către 
bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru domnul […]; pentru aceste motive solicită să se constate 
că hotărârea pronunţată de instanţa de fond este netemeinică şi nelegală, urmând să fie admis apelul 
astfel cum a fost formulat cu desfiinţarea sentinţei apelate şi trimiterea spre rejudecare Tribunalului 
Constanţa pentru o justă şi corectă soluţionare. 

În drept apelul a fost întemeiat pe dispoziţiile art. 466 şi următoarele Cod procedură civilă. 
Intimatul reclamant a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca 

nefondat, precum şi obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate şi de judecarea 
apelului. În acest sens a arătat următoarele: [...] S.A. a înţeles cu de la sine putere  să depună 
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declaraţiile lunare pentru intimatul reclamant, nu este problema reclamantului, atâta timp cât nu se 
şi face dovada că acesta ar fi continuat vreun raport de muncă cu respectiva societate pentru care să 
şi fie remunerat în acest sens; acest cumul reclamat de către apelanta pârâtă nu este probat în nici un 
fel, iar singura modalitate în care s-ar fi putut realiza ar fi constat în dovedirea realizării vreunor alte 
venituri suplimentare de către intimatul reclamant, recte prin depunerea unui contract de muncă, 
care pe cale de consecinţa logică să ducă la un cumul cu pensia. 

În apel s-a completat materialul probator prin emiterea unor adrese către I.T.M. Constanţa  
- pentru a comunica dacă decizia nr. […] /26.06.2008 emisă de S.C. Filiala „[...]” S.A. în vederea 
pensionării reclamantului a fost înregistrată la I.T.M. Constanţa şi către S.C. Filiala „[...]” S.A. – 
pentru a comunica dacă după încetarea C.I.M. – 26.06.2008 au mai plătit reclamantului contribuţii 
de asigurări sociale şi în ce temei. 

La data de 04 iulie 2014, Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa a depus la dosar 
adresa nr. 15307 din 02 iulie 2014, iar la data de 8 septembrie 2014, Societatea Comercială [...] S.A. 
a depus adresa nr. 3801 din 8 septembrie 2014. 

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 
prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod procedură civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

În cauză, trebuie avut în vedere că potrivit art.114 al.1 lit.e) din Legea nr. 263/2010, plata 
pensiei se suspendă în cazul în care pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se 
regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art.6 al.1 pct.I, II sau IV. 

Pe de altă parte, prevederile art.6 alin.1 pct.I, II sau IV se referă la mai multe categorii de 
persoane care realizează venituri. Apelanta a susţinut însă că reclamantul a fost încadrat în muncă în 
perioada respectivă pe baza unui contract individual de muncă; aceasta nu a susţinut că reclamantul 
s-ar fi încadrat în altă categorie de persoane dintre cele indicate în  art.6 alin.1 pct.I, II sau IV din 
Legea nr. 263/2010. 

Or, din prevederile art.6 al.1 pct.I lit.a) din Legea nr. 263/2010 rezultă cu evidenţă că este 
vorba de „persoanele care desfăşoară activităţi pe bază de contract individual de muncă”, aceasta 
fiind o condiţie esenţială pentru incidenţa prevederilor art.114 al.1 lit.e) din Legea nr. 263/2010. 

Prin decizia nr.[…]/26.06.2008 emisă de SC [...] SA s-a dispus încetarea contractului 
individual de muncă al apelantului începând cu data de 01.07.2008 în temeiul art.56 alin.1 lit.d din 
Codul Muncii, ca efect al comunicării deciziei de pensionare pentru invaliditate. 

Ca urmare, începând cu 01.07.2008 apelantul nu s-a mai încadrat în prevederile art.6 alin.1 
pct.I din Legea nr. 263/2010, întrucât nu a mai desfăşurat activităţi pe baza unui contract individual 
de muncă. 

Textul legal indică în mod expres condiţia de a desfăşura activităţi pe baza unui contract 
individual de muncă, fiind fără relevanţă din perspectiva acestor prevederi dacă o persoană 
încasează ulterior datei încetării sau suspendării raporturilor de muncă drepturi salariale cuvenite 
pentru activitatea desfăşurată într-o perioadă anterioară acelei date. 

Pe de altă parte, prin notele scrise transmise de fostul angajator (cu nr. 3801/08.09.2014) s-a 
arătat că apelantul a încasat după încetarea contractului individual de muncă în perioada aprilie 
2009 – decembrie 2012 prestaţii periodice reprezentând două treimi din diferenţa dintre pensia de 
invaliditate şi salariul de 1.617 lei, în baza sentinţei civile nr.1322/03.12.2010 pronunţate de 
Judecătoria Constanţa precum şi o compensaţie a diferenţei dintre pensia de invaliditate şi salariul 
avut anterior, conform prevederilor art.4.89 din contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul 
unităţii. 

Aşadar, toate aceste venituri, sunt venituri stabilite de angajator pentru activitatea desfăşurată 
anterior datei încetării contractului individual de muncă, chiar pentru intervenirea invalidităţii dar 
care, potrivit prevederilor din contractul colectiv de muncă, se plătesc la date ulterioare, fiind 
prestaţii periodice cu titlu de compensare pentru pierderea veniturilor salariale sau a fost vorba de 
punerea în executare a unei hotărâri judecătoreşti pronunţată într-un litigiu ivit între părţi. 

Veniturile încasate de reclamant, chiar dacă au fost încasate într-o perioadă ulterioară datei de 
la care a beneficiat de pensie de invaliditate, erau cuvenite în considerarea activităţii desfăşurate 
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pentru o perioadă anterioară sau chiar a încadrării în gradul de invaliditate astfel încât nu se poate 
considera că a realizat venituri din activităţi profesionale în perioada în care beneficia şi de pensia 
de invaliditate. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art.480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 120/AS/07.10.2014 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
36. Posibilitatea valorificării veniturilor brute obţinute în perioada 

01.07.1977 – 01.01.1991. 
 

Distincţia prevăzută de art. 165 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 între veniturile brute şi nete are ca 
obiectiv facilitarea preluării de către casele de pensii a datelor din carnetele de muncă, pornind de la 
realitatea consemnării în acestea a veniturilor nete în perioada 1.07.1977 – 1.01.1991, dar aceasta nu 
înseamnă că pentru această perioadă a fost modificat modul de calcul al punctajului anual prevăzut de art. 
96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010.  

Utilizarea la stabilirea punctajelor lunare a veniturilor nete realizate în perioada 1.07.1977 – 
1.01.1991 presupune preluarea datelor corespunzătoare din carnetele de muncă, dar nu împiedică utilizarea 
veniturilor brute odată ce acestea sunt cunoscute. 

Prin art. 165 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 263/2010, legiuitorul nu a intenţionat să excludă raportarea 
veniturilor brute realizate la salariile medii brute, potrivit art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, ci doar să 
faciliteze calculul punctajelor lunare atunci când singurele date disponibile cuprind veniturile nete, caz în 
care raportarea acestora se face la salariile medii nete. 

 
Legea nr. 263/2010 

 
 I. Sentinţa apelată: 

Prin sentinţa civilă nr. 3559/17.09.2013, Tribunalul Tulcea, secţia civilă, de contencios 
administrativ şi fiscal, a admis cererea formulată la 16.07.2013 de reclamantul SŞ în contradictoriu 
cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Tulcea şi a obligat pârâta să emită o nouă decizie în favoarea 
reclamantului cu luarea în considerare a adeverinţei nr. A/12.12.2012 emisă de SC SO S.A. în 
privinţa veniturilor menţionate la rubricile „venit pentru ore suplimentare” şi „venit pentru munca în 
acord”. De asemenea, tribunalul a obligat pârâta să plătească reclamantului diferenţa dintre pensia 
cuvenită în urma recalculării în sensul mai sus arătat şi pensia efectiv încasată, conform art. 107 
alin. 5 din Legea nr. 263/2010 până la data emiterii noii decizii de recalculare a pensiei şi a respins 
ca nefondat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata diferenţei de pensie aferentă 
perioadei 16.07.2010 – 18.12.2012. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

În baza Deciziei nr. D/25.01.2013, în urma examinării actelor dosarului de pensionare 
înregistrat la nr. 263/2010, a fost admisă cererea de  pensionare a reclamantului. În sus-menţionata 
decizie s-a precizat că Adeverinţa nr. A/12.12.2012 emisă de SO SA nu s-a valorificat deoarece 
veniturile brute realizate nu se regăsesc în Anexa nr. 15 din Normele de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 263/2010 aprobate prin H.G. Nr.257/2011, ca fiind sporuri cu caracter permanent.  

La data de 14.02.2013, reclamantul a contestat Decizia nr. D/25.01.2013. Prin Hotărârea nr. 
H/01.07.2013 a Comisiei de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, s-a dispus 
respingerea ca nefondată a contestaţiei formulate, arătându-se că sporurile cu caracter permanent 
care se pot valorifica la stabilirea şi/sau recalcularea drepturilor de pensie, potrivit prevederilor art. 
165 alin. 2 din Legea 263/2010, aprobate prin H.G. 257/2011, sunt cele prevăzute în Anexa nr. 15.  
  Se constată că din Adeverinţa nr. A/12.12.2012 emisă de SO SA, reclamantul a realizat şi 
venituri pentru ore suplimentare precum şi venituri pentru munca în acord, venituri pentru care s-au 
reţinut şi virat contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale.  

Trebuie arătat că, potrivit Legii nr. 3/1977,  nu exista obligaţia salariatului de a vira 
contribuţia pentru pensia de asigurări sociale, această obligaţie revenind numai angajatorului. 
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Ulterior, Legea nr. 19/2000 a instituit obligaţia virării acestei contribuţii de asigurări sociale atât 
pentru angajator, cât şi pentru angajat, reglementând şi posibilitatea recalculării pensiei prin 
adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia. 

Din formularea art. 3 din Legea nr. 3/1977 rezultă că acest act normativ stabilea dreptul la 
pensie potrivit principiului contributivităţii, pe care însă nu-l nominalizează în mod expres, 
nominalizare ce s-a realizat prin art. 2 lit. e) din Legea nr. 19/2000, potrivit cu care sistemul de 
asigurări sociale român este guvernat de principiul contributivităţii, care a fost apoi preluat de 
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public, prin art. 2 lit. c).  
     Or, conform art. 8, 9 şi 117 din Legea nr. 57/1974 şi art. 4 şi 5 din Legea nr. 2/1983 cu 
privire la principiile de bază ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a 
veniturilor oamenilor muncii, care reglementa lucrul în acord global şi instituia forma de retribuire 
prin acord global, veniturile realizate prin munca în acord global nu aveau natura unor sporuri, ci, la 
acea vreme, ele reprezentau însăşi o formă de retribuire. 
     În acelaşi timp dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 3/1977 prevedeau că baza de calcul al 
pensiei o constituie retribuţia tarifară, text ce a fost modificat ulterior prin Legea nr. 49/1992, prin 
care baza de calcul al pensiei a fost extinsă, în sensul că la stabilirea drepturilor de pensionare erau 
avute în vedere salariul de bază şi o serie de sporuri sau indemnizaţii ce nu intraseră anterior în 
această bază. 

Ca atare, veniturile obţinute în acord de către reclamant în respectiva perioadă aveau 
caracter permanent, pentru care s-au plătit contribuţiile de asigurări sociale, astfel cum atestă însăşi 
emitenta potrivit Adeverinţei nr. A/12.12.2012 emisă de SO SA.  

Totodată, se observă că, potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat 
şi asistenţă socială, veniturile obţinute în sistemul de salarizare în acord global erau avute în vedere 
la stabilirea drepturilor de pensie.  

Astfel, potrivit art. 21 alin. 1) lit. b din Legea nr. 3/1977: „media retribuţiilor tarifare lunare 
care se ia în considerare la calcularea pensiei se stabileşte pe baza: b) retribuţiei tarifare de 
încadrare, corespunzătoare la 204 ore, pentru cei retribuiţi cu ora, inclusiv pentru personalul care 
lucrează în acord”. 

Cât priveşte enumerarea ce se regăseşte în textul  hotărârii executivului României, trebuie 
arătat că Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 prin care au fost aprobate Normele de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fiind dată în aplicarea 
acestei legi, nu trebuie să încalce principiul fundamental al contributivităţii, cu neluarea în calcul a 
tuturor formelor de retribuire a muncii, anterior datei de 1 aprilie 2001. 

Regimul juridic al prelungirii timpului de lucru a fost reglementat iniţial prin Hotărârea 
Consiliului de Miniştri nr. 1546/1952, care prevedea că ministerele de resort, de comun acord cu 
uniunea sindicală respectivă, vor putea aproba şantierele de construcţii şi montaj pentru care se 
admite program normal de lucru, până la 10 ore pe zi, iar în cazuri excepţionale, prelungirea zilei de 
lucru peste 10 ore pe zi, conform art. 2 din această hotărâre, orele efectuate în aceste condiţii 
urmând a fi considerate şi plătite ca ore normale. 
     Ulterior, prin Legea nr. 10/1972, a fost adoptat Codul muncii al R.S.R., care în art. 116 
prevedea că în construcţii, în industria forestieră, în agricultură, precum şi în alte activităţi cu 
condiţii specifice, durata zilei de muncă poate fi mai mare, în condiţiile şi limitele stabilite prin 
hotărâre a Consiliului de Miniştri, de comun acord cu Uniunea Generală a Sindicatelor. 
     Potrivit art. 120 din fostul Cod al muncii, orele în care o persoană prestează munca peste 
durata normală a timpului de lucru sunt ore suplimentare şi se compensează cu timp liber 
corespunzător, iar dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, 
orele suplimentare se vor retribui cu un spor de 50% sau 100%, în condiţiile reglementate de acelaşi 
cod. 
     Aceste dispoziţii au fost preluate şi de Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 
57/1974, care în art. 71 prevedea că personalul care lucrează peste durata normală a zilei de muncă 
sau în zilele de repaus săptămânal ori în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează are dreptul să 
fie retribuit dacă nu i s-a asigurat, în compensare, timpul liber corespunzător. 
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     Prin urmare, veniturile realizate din munca prestată peste programul normal de lucru, 
potrivit dispoziţiilor legale mai sus arătate, sunt venituri cu caracter tarifar, care trebuie luate în 
considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei datorate pentru munca depusă. 
     Trebuie subliniat faptul că pentru aceste sume încasate s-a plătit contribuţia la asigurările 
sociale de stat, deoarece Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurări sociale de 
stat prevedea această sarcină asupra câştigului brut realizat de personalul salariat, fără nicio 
distincţie. 

În jurisprudenţa Curţii Constituţionale s-a reţinut că dreptul la pensie este un drept 
preconstituit încă din perioada activă a vieţii individului, acesta fiind obligat prin lege să contribuie 
la bugetul asigurărilor sociale de stat procentual raportat la nivelul venitului realizat. Corelativ, se 
naşte obligaţia statului ca în perioada pasivă a vieţii individului să îi plătească o pensie al cărei 
cuantum să fie guvernat de principiul contributivităţii, cele două obligaţii fiind intrinsec şi 
indisolubil legate (Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010). 
 De altfel, în interesul legii, Î.C.C.J. a statuat că sumele plătite pentru munca prestată de foştii 
salariaţi in regim de lucru prelungit se au in vedere la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul 
public, (Decizia nr. 5 din 20 septembrie 2010), iar formele de retribuire obţinute in acord global vor 
fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse 
in salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de 
pensii. (Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011).  

Mai mult, prin Decizia nr. 19/10 decembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie, în interesul legii, 
a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din Anexa 
la O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem 
al asigurărilor sociale de stat, sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 
aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă 
au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de 
muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare, şi pentru acestea s-a 
plătit contribuţia de asigurări sociale. 

Sunt reţinute şi prevederile art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi 
recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia şi în egală 
măsură, această prevedere este aplicabilă şi în cazul în care nu s-au valorificat în cadrul unui stagiu 
de cotizare, anumite date cu privire la veniturile reale obţinute de beneficiar, fiind vorba de o 
valorificare incorectă a stagiului de cotizare respectiv. 
 Date fiind argumentele prezentate, tribunalul a admis acţiunea în parte, obligând pârâta sa 
emită o decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale reclamantului, cu includerea in baza de 
calcul si a veniturilor menţionate la rubrica "venit pentru munca in acord" si "venit pentru ore 
suplimentare", conform adeverinţei nr. A/12.12.2012 emisa de SC SO SA.  
 Conform prevederilor art. 107 alin.3 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi recalculată, prin 
adăugarea veniturilor şi/sau stagiilor de cotizare prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea 
acesteia. 
 Potrivit prevederilor art. 107 alin.5 din aceeaşi lege: „Sumele rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.3…se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată 
solicitarea.” 
 Instanţa a reţinut că, în speţă, contestatorul s-a adresat cu cerere de recalculare a pensiei la 
data de 19.12.2012, aşa după cum rezultă din copia acesteia aflată la dosarul cauzei. Aşa fiind, 
instanţa a obligat pârâta să-i plătească reclamantului diferenţa dintre pensia cuvenită în urma 
recalculării în sensul mai sus arătat şi pensia efectiv încasată, conform prevederilor art. 107 alin. 5 
din Legea nr. 263/2010 şi până la data emiterii noii decizii de recalculare a pensiei, respingând ca 
nefondat capătul de cerere privind obligarea pârâtei la a-i plăti diferenţa de pensie aferentă perioadei 
16 iulie 2010- 18 decembrie 2012.  
 
 II. Apelul: 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii Tulcea. 
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 În motivarea cererii de apel, pârâta a arătat că veniturile care fac obiectul acţiunii nu 
constituie sporuri cu caracter permanent conform Anexei nr. 15 a HG nr. 257/2011. de asemenea, 
veniturile brute nu pot fi valorificate, potrivit art. 165 din Legea nr.263/2010 

Prin întâmpinare, intimatul reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefondat. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Potrivit adeverinţei nr. A/12.12.2012 emisă de SC [...] SA, reclamantul a obţinut venituri 

pentru ore suplimentare şi pentru munca în acord în perioada octombrie 1979 – martie 2001. 
Potrivit art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, la determinarea punctajelor lunare, pe lângă 

salariile prevăzute la alin. 1, se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 
aprilie 1992, au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt 
înscrise în carnetul de muncă sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform 
legislaţiei în vigoare. 
 Prin decizia ÎCCJ în interesul legii nr. 19/2012, obligatorie pentru instanţe potrivit art. 3307 
alin. 4 C. proc. civ., s-a stabilit că principalul element obiectiv apt să conducă la o justă şi legală 
stabilire şi reactualizare a pensiilor provenind din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat îl 
reprezintă contribuţiile de asigurări sociale plătite, astfel că la stabilirea şi reactualizarea drepturilor 
de pensie trebuie luate în calcul toate sporurile şi alte venituri de natură salarială pentru care 
angajatorul/angajatul a plătit contribuţia pentru asigurările sociale de stat. 
 De asemenea, prin decizia ÎCCJ în interesul legii nr. 19/2011 s-a stabilit că formele de 
retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art. 12 alin. 1 lit. a) din Legea retribuirii după 
cantitatea şi calitatea muncii nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea 
pensiilor din sistemul public, dacă au fost incluse în salariul brut şi, pentru acestea, s-a plătit 
contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de pensii. 
 În cuprinsul adeverinţei în cauză este menţionat expres că unitatea a reţinut şi a virat cota de 
asigurări sociale la bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Prin urmare, intimatul reclamant este îndreptăţit la valorificarea adeverinţei mai sus 
menţionate, aplicându-se principiul contributivităţii prevăzut de art. 2 lit. c) din Legea nr. 263/2010. 

2. În ceea ce priveşte faptul că adeverinţa care face obiectul cauzei atestă pentru întreaga 
perioadă veniturile pentru ore suplimentare şi pentru munca în acord sub forma unor sume brute, se 
reţine că art. 165 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 prevede că, „la determinarea punctajelor lunare, 
pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează salariile brute sau nete, după caz, 
în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de muncă, astfel: a) salariile brute, până 
la data de 1 iulie 1977; b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; c) 
salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991.” 

Această distincţie are ca obiectiv facilitarea preluării de către casele de pensii a datelor din 
carnetele de muncă, pornind de la realitatea consemnării în acestea a veniturilor nete în perioada 
01.07.1977 – 01.01.1991. Aceasta nu înseamnă însă că, pentru această perioadă, a fost modificat 
modul de calcul al punctajului anual prevăzut de art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, potrivit 
căruia „punctajul lunar se calculează prin raportarea câştigului salarial brut/solda brută sau, după 
caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la 
câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Naţional de Statistică”. O 
dispoziţie similară a fost prevăzută şi de art. 78 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 19/2000, text la care 
s-a raportat chiar şi art. 2 din OUG nr. 4/2005 în vederea recalculării pensiilor stabilite până la 
1.04.2001, în baza Legii nr. 3/1977. 

Astfel, la calcularea punctajului lunar şi apoi anual şi mediu anual, în aplicarea principiului 
contributivităţii, se porneşte întotdeauna, în principiu, de la venitul brut, asupra căruia a fost 
calculată contribuţia la fondul de asigurări sociale de stat. Pentru perioada 1.07.1977 – 1.01.1991, 
reflectată în carnetele de muncă sub forma veniturilor nete, legiuitorul a prevăzut la art. 165 alin. 1 
din Legea nr. 263/2010 un mecanism de informare a destinatarilor legii în scopul de a se evita un 
eventual refuz de valorificare a datelor privind veniturile nete înscrise în carnetele de muncă, fără 
însă ca prin aceasta să se ajungă la trunchierea principiului contributivităţii şi la diminuarea 
nejustificată a punctajelor lunare. 



 

 217 

Aşa fiind, legiuitorul a prevăzut, cu titlu excepţional pentru perioada amintită, obligaţia 
caselor de pensii de a calcula punctajele lunare pornind de la veniturile nete înscrise în carnete de 
muncă, însă cu respectarea şi în acest caz a art. 96 alin. 2 din lege, ceea ce presupune în acest caz 
raportarea veniturilor nete realizate la venitul mediu net, punctajul lunar fiind acelaşi cu cel rezultat 
din determinarea pe baza veniturilor nete a celor brute, urmată de efectuarea raportului prevăzut de 
acest text de lege dintre veniturile brute şi câştigul salarial mediu brut lunar. 

Un argument suplimentar în acest sens este şi că în Anexa nr. 7 a Legii nr. 263/2010 sunt 
prevăzute salariile medii anuale atât brute, cât şi nete. Or menţionarea inclusiv a salariilor medii 
brute dovedeşte că legiuitorul nu a intenţionat să excludă raportarea veniturilor brute realizate la 
salariile medii brute, potrivit art. 96 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, ci doar să faciliteze calculul 
punctajelor lunare atunci când singurele date disponibile cuprind veniturile nete, caz în care 
raportarea acestora se face la salariile medii nete. 

În concluzie, utilizarea la stabilirea punctajelor lunare a veniturilor nete realizate în perioada 
01.07.1977 – 01.01.1991 presupune preluarea datelor corespunzătoare din carnetele de muncă, dar 
aceasta nu împiedică utilizarea veniturilor brute odată ce acestea sunt cunoscute, cum se întâmplă în 
cazul în care pensionarul este în măsură să prezinte o adeverinţă din care să rezulte aceste venituri 
brute, cum a făcut reclamantul din cauza de faţă, care a prezentat adeverinţa  nr. A/12.12.2012 
emisă de SC SO SA. 

Constatând astfel că prima instanţă a stabilit corect situaţia de fapt şi a făcut o corectă 
aplicare a legii, pronunţând o hotărâre legală şi temeinică, astfel cum a rezultat din considerentele 
de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., curtea va respinge apelul formulat în cauză ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 42/AS/01.04.2014 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
37. Pretenţii privind drepturi de asigurare speciale pentru accidente de 

munca. Condiţia constatării accidentului de muncă. 
 

Pentru acordarea drepturilor de asigurare speciale pentru accidente de munca de către Casa 
Naţională de Pensii Publice este necesar să se fi constatat potrivit procedurii legale accidentul de muncă. 
Până la acel moment, cheltuielile generate de tratamentul necesar de care a beneficiat asiguratul nu pot fi 
suportate din bugetul administrat de Casa Naţională de Pensii Publice, ci din bugetul asigurărilor sociale 
de sănătate administrat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 
 

Art.18, 53, 54 din Legea nr. 346/2002 
Art. 13 alin. 2 lit. a), art. 14 alin. 1 lit. a) pct. (i)  din Regulamentul CE 1408/71 

  
Prin cererea înregistrată la 13.02.2013 la Tribunalul Constanţa sub nr.[…]/118/2013, 

reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu pârâta Casa Naţională de Pensii Publice obligarea 
pârâtei la plata contravalorii cheltuielilor efectuate de unitatea spitalicească Klinikum der 
Universität KdöR München cu spitalizarea, reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de 
muncă a reclamantului, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a avut calitatea d salariat al SC [...] SA, iar în 
primăvara anului 2008 a suferit un accident de muncă în timp ce lucra în Germania, astfel că a fost 
spitalizat de urgenţă la Klinikum der Universität KdöR München. Această unitate spitalicească a 
întreprins ulterior demersuri în vederea recuperării cheltuielilor cu spitalizarea, reabilitarea 
medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a reclamantului, în valoare de 18.745,51 euro, astfel că 
s-a adresat pârâtei cu cerere la care aceasta nu a răspuns. 

Prin întâmpinare înregistrată la 30.04.2013, pârâta a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive, iar pe fond a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată, arătând că angajatorul 
avea obligaţia obţinerii formularului E101, iar rambursarea cheltuielilor în sistemul Regulamentului 
(CEE) nr. 1408/1971 se face direct între instituţii, iar nu direct către beneficiarul prestaţiei. 
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Prin cerere înregistrată la 03.06.2013, reclamantul şi-a modificat cererea introducând în 
cauză în calitate de pârâţi şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti şi SC [...] SA, arătând că 
aceasta din urmă a plătit către Klinikum der Universität KdöR München numai suma de 1.000 euro, 
prevalându-se de notificarea cu întârziere a accidentului. De asemenea, reclamantul a chemat în 
garanţie pe SC [...] SA, care să fie obligată, în cazul respingerii acţiunii, la plata prestaţiilor 
solicitate de reclamant prin cererea principală. 

Prin întâmpinare înregistrată la 03.07.2013, pârâta Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti a 
invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive, arătând ci nu are calitatea de asigurător. 

Prin întâmpinare înregistrată la 09.07.2013, pârâta SC [...] SA a invocat excepţia 
necompetenţei materiale şi excepţia prescripţiei extinctive. 

Chemata în garanţie SC [...] SA a fost citată prin lichidator judiciar [...] SPRL, întrucât prin 
sentinţa civilă nr. 22.03.2012 a Tribunalului Bucureşti, secţia a VII-a civilă, s-a deschis procedura 
insolvenţei împotriva sa. 

Prin încheierea din 23.09.2013, instanţa a dispus disjungerea cererii de chemare în garanţie 
formulată în contradictoriu cu SC [...] SA, fiind format dosarul nr. 8417/118/2013, în care, în baza 
art. 36 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus suspendarea judecăţii. 

Prin încheierea din 30.09.2013, instanţa a respins excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive 
a pârâtelor Casa Naţională de Pensii Publice şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, pentru 
motivele acolo arătate. Totodată, instanţa a admis excepţia necompetenţei materiale în privinţa 
cererii formulate în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA şi a dispus disjungerea acesteia, ca urmare 
fiind format dosarul nr. 8546/118/2013, în care s-a dispus declinarea competenţei de soluţionare a 
cauzei în favoarea Judecătoriei Constanţa. 

Ca urmare, instanţa a rămas învestită cu soluţionarea cererii formulate de reclamant în 
contradictoriu cu pârâtele Casa Naţională de Pensii Publice şi Casa de Pensii a Municipiului 
Bucureşti. 

Pentru dovedirea pretenţiilor şi a apărărilor formulate, instanţa a administrat proba cu 
înscrisuri, precum şi proba cu martori, fiind audiat [...]. 

Prin sentinţa civilă nr. 40 din data de 10 ianuarie 2014, Tribunalul Constanţa a respins 
ca neîntemeiată contestaţia formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii. 

Reclamantul a avut calitatea de salariat al SC [...] SA în postul de fierar-betonist în perioada 
17.09.2007 – 15.04.2008, astfel cum rezultă din carnetul său de muncă.  

Din adresa Klinikum der Universität KdöR München din 01.04.2008 se reţine că reclamntul, 
la 01.03.2008, a fost izbit de un perete şi a căzut de la o înălţime de 3 metri pe o suprafaţă acoperită 
cu pietriş, suferind o serie de fracturi şi entorse care au necesitat tratamentul de urgenţă la această 
unitate spitalicească. Leziunile suferite de reclamant au fost foarte grave, existând riscul ca acesta 
să-şi piardă viaţa, neexistând nici posibilitatea transferării sale la alt spital. 

Din factura emisă de Klinikum der Universität KdöR München la 13.05.2008 rezultă că 
spitalizarea a durat 46 de zile, iar cheltuielile totale sunt de 14.164,82 euro. 

Prin adresa din 20.01.2012, avocatul [...] l-a notificat pe reclamant în vederea plăţii sumei 
totale de 18.677,85 euro, rezultată în urma adăugării unor dobânzi la debitul principal de 13.164,82 
euro, rezultând astfel că a fost ţinut cont de plata sumei de 1.000 euro de către asigurătorul SC [...] 
SA. 

Din declaraţia martorului audiat în cauză a rezultat că leziunile suferite de reclamant la 
01.03.2008 s-au datorat unui eveniment care poate fi calificat drept un accident de muncă, întrucât a 
avut loc în timpul şi în exercitarea atribuţiilor de serviciu, respectiv în timp ce reclamantul 
îndeplinea o sarcină dată de angajator constând în a face curăţenie în zona unui zid care s-a prăbuşit 
din cauza unui vânt puternic. 

Cu toate acestea, nu există dovada vreunei cercetări efectuate de un organ al administraţiei 
publice cu atribuţii în materie şi nici de vreun organ de cercetare penală, nici din Germania, nici din 
România. 

Reclamantul şi-a întemeiat pretenţiile pe prevederile legii interne, respectiv Legea nr. 
346/2002, care la art. 8 alin. 1 şi 2 prevede că are calitatea de asigurător, potrivit prezentei legi, 
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Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, denumită în continuare CNPAS, iar 
atribuţiile specifice de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se exercită de casele 
teritoriale de pensii.  

Potrivit art. 5 alin. 1 lit. a) din aceeaşi lege, sunt asigurate obligatoriu prin efectul prezentei 
legi persoanele care desfăşoară activităţi pe baza unui contract individual de muncă, indiferent de 
durata acestuia, precum şi funcţionarii publici, iar potrivit art. 7 alin. 1, prevederile art. 5 sunt 
aplicabile şi angajaţilor români care prestează muncă în străinătate din dispoziţia angajatorilor 
români, în condiţiile legii. 

Potrivit art. 18 din lege, asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale au dreptul la următoarele prestaţii şi servicii: a) reabilitare medicală şi recuperarea 
capacităţii de muncă; b) reabilitare şi reconversie profesională; c) indemnizaţie pentru incapacitate 
temporară de muncă; d) indemnizaţie pentru trecerea temporară în alt loc de muncă şi indemnizaţie 
pentru reducerea timpului de muncă; e) compensaţii pentru atingerea integrităţii; f) despăgubiri în 
caz de deces; g) rambursări de cheltuieli. 

Enumerarea de mai sus este una limitativă, care nu permite adăugarea unei prestaţii precum 
cea solicitată în cauză, care ar consta în avansarea direct către asigurat a unei sume de bani cu care 
ar urma ca acesta să plătească cheltuielile de spitalizare. Rambursarea cheltuielilor presupune ca 
acesta să fi fost făcute efectiv, ceea ce în speţă nu s-a întâmplat, întrucât reclamantul nu a plătit 
cheltuielile de spitalizare în discuţie. 

Pe de altă parte, potrivit art. 53 din Legea nr. 346/2002, drepturile de asigurare prevăzute de 
prezenta lege se acordă astfel: a) pentru accidente de muncă, în baza procesului-verbal de cercetare 
a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competentă. Potrivit art. 54, până la 
stabilirea caracterului de muncă al accidentului sau caracterului profesional al bolii, conform 
documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea serviciilor medicale acordate va fi suportată din 
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, urmând ca decontarea să se 
realizeze ulterior din contribuţiile de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, după 
caz. 

Astfel, până la emiterea de către ITM Bucureşti a procesului-verbal de cercetare a 
accidentului de muncă, care încă nu a fost emis potrivit adresei ITM Bucureşti nr. 
P323/2081/26.02.2013, contravaloarea serviciilor medicale se suportă din bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de sănătate, care este gestionat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 
potrivit art. 270 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 95/2006, deci cu privire la care pârâtele din prezenta 
cauză nu au nici o competenţă. 

În aceste condiţii, nu există temei legal pentru obligarea pârâtelor la plata către reclamant a 
unor cheltuieli de spitalizare pe care nu le-a suportat până în acest moment, cu atât mai mult în lipsa 
unui proces-verbal de cercetare a accidentului de muncă prevăzut de art. 53 lit. a) din Legea nr. 
346/2002.  

Deşi a susţinut aplicarea legislaţiei româneşti, reclamantul nu s-a preocupat de obţinerea 
certificatului prevăzut de art. 11 lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 574/1972 raportat la art. 14 alin. 
1 lit. a) din Regulamentul nr. 1408/1971, a cărui incidenţă s-ar fi putut invoca în condiţiile în care 
detaşarea în alt stat membru UE a fost mai scurtă de un an. 

De asemenea, reclamantul nu s-a preocupat nici de înregistrarea la ITM Bucureşti a 
accidentului de muncă şi nici de rezultatul cercetării dispuse de această instituţie potrivit adresei nr. 
P323/2081/26.02.2013. 

Este adevărat că în virtutea liberului acces la justiţie caracterul de muncă al accidentului 
suferit poate fi dovedit în cele din urmă în faţa instanţei de judecată, însă nu şi cu eludarea 
procedurii şi a competenţei organelor administrative prevăzute de lege în acest sens, misiunea 
instanţei fiind doar de a controla activitatea acestor organe, iar nu de a li se substitui. De aceea, lipsa 
procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă prevăzut de lege ca o condiţie a acordării 
drepturilor de asigurare nu se poate interpreta împotriva pârâtelor, ci dimpotrivă ca o neîndeplinire a 
condiţiilor legale de acordare a acestor drepturi. 

Pentru considerentele arătate, instanţa a respins cererea ca neîntemeiată. 
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Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul [...] criticând-o pentru 
netemeinicie şi nelegalitate. În motivarea recursului său, acesta a arătat următoarele: se 
impune ca pârâtele Casa Naţională de Pensii Publice şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti, 
prima în calitate de asigurător în sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale deţinută în temeiul Legii nr. 346/2002, iar a doua în calitate de instituţie prin care Casa 
Naţională de Pensii Publice îşi exercită atribuţiile de asigurător stabilite prin actul normativ 
menţionat, să fie obligate la acoperirea costurilor implicate de spitalizarea, reabilitarea medicală şi 
recuperarea capacităţii de muncă a reclamantului [...] urmare a accidentului de muncă suferit de 
acesta pe teritoriul Germaniei; în cauză îşi găsesc aplicarea dispoziţiilor art. 2, art.4 alin.1, art.5 
lit.a), art.7 alin.1 şi art.8 din Legea nr. 346/2002; prin raportare la textele de lege indicate mai sus 
solicitarea reclamantului apare ca întemeiată deoarece, în calitate de angajat român detaşat pentru a 
presta o muncă în străinătate (în Germania) din dispoziţia angajatorului SC [...] SA, acesta a suferit 
un accident de muncă, fapt ce a determinat necesitatea aplicării unui tratament medical complex 
pentru reabilitarea medicală şi recuperarea capacităţii de muncă a pacientului; în virtutea calităţii 
sale de asigurat în  sistemul asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale, petentul 
este îndreptăţit la acoperirea de către asigurătorul Casa Naţională de Pensii Publice a cheltuielilor 
implicate de tratamentul efectuat ca urmare a accidentului de muncă suferit în martie 2008;  
apreciază că în cauză ne aflăm în prezenţa unui refuz nejustificat al pârâtei de rezolvare a unei 
cereri privind drepturile la asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în accepţiunea 
prevederilor art. 107 lit. d) din Legea nr. 346/2002, constând în lipsa de răspuns în termen a Casei 
Naţionale de Pensii Publice la solicitarea formulată de reclamant (răspuns care, oricum, a fost unul 
negativ); în aceste condiţii reclamantul era îndreptăţit să formuleze contestaţie împotriva acestui 
refuz nejustificat; cum unitatea spitalicească din Germania unde s-a realizat tratamentul 
reclamantului a întreprins demersuri pentru recuperarea, pe cale judiciară, a costurilor implicate de 
acest tratament, demersuri care îl vizează direct pe reclamant, se impune ca pârâta Casa Naţională 
de Pensii Publice, în virtutea calităţii de asigurător, să preia obligaţia de plată către Klinikum der 
Universität K.d.o.R. München a tuturor sumelor solicitate de persoana juridică din Germania, al 
căror cuantum la momentul introducerii cereri de chemare în judecată era de 18.745,51 Euro, dar 
care s-a majorat ulterior prin acumularea accesoriilor reglementate de dispoziţiile legislaţiei 
germane; apărările formulate de pârâte prin întâmpinare sunt nefondate, impunându-se a fi 
înlăturate de către instanţa de recurs, la fel cum nefondată este şi argumentarea instanţei de fond; 
nici faptul că angajatorul nu a obţinut la detaşarea salariatului formularul E 101, nici faptul că în 
evidenţele pârâtelor evenimentul în discuţie nu a fost înregistrat ca accident de muncă şi nici măcar 
faptul că, în acord cu legislaţia aplicabilă, rambursarea se face între instituţii, iar nu direct 
beneficiarului prestaţiei nu sunt de natură a conduce la o altă soluţie; lipsa demersurilor din partea 
angajatorului SC [...] SA în vederea obţinerii formularului E 101 (în prezent formularul portabil A1) 
nu sunt chestiuni imputabile reclamantului, situaţie în care acesta nu poate fi exclus de la aplicarea 
regimului specific asigurării pentru accidente de muncă pe baza considerentului că fostul său 
angajator nu şi-a îndeplinit anumite obligaţii; în orice caz, aşa cum s-a arătat prin concluziile scrise 
formulate în faţa instanţei de fond se ridică semne de întrebare cu privire la aplicabilitatea legislaţiei 
comunitare invocată de pârâta Casa Naţională de Pensii Publice prin întâmpinare; astfel, regula 
instituită de art. 13 alin. 2 lit. a) din Regulamentul CE 1408/71 suportă o serie de excepţii, dintre 
care relevanţă prezintă cea reglementată de disp. art. 14 alin. 1 lit. a) pct. (i) din acelaşi act 
normativ; or, în cazul nostru sunt îndeplinite cumulativ cerinţele pentru aplicarea acestei excepţii, în 
condiţiile în care reclamantul, angajat permanent al SC [...] SA. era detaşat pe teritoriul Germaniei 
pentru a desfăşura o activitate pentru angajatorul menţionat, situaţie în care reclamantul continuă să 
fie supus legislaţiei statului unde angajatorul îşi are sediul, anume legislaţia română; prin urmare, 
apărarea pârâtelor întemeiată pe dispoziţiile legislaţiei europene este nefondată, reclamantul [...] 
fiind supus regimului de asigurare pentru accident de muncă instituit de Legea nr. 346/2002: 
argumentul cu privire la aplicabilitatea dispoziţiilor Regulamentului CEE nr. 1408/1971 dezvoltat 
în cuprinsul paginii 4 a sentinţei este, prin raportare la cele expuse mai sus. de asemenea nefondat; 
în mod eronat instanţa impută reclamantului faptul că acesta nu s-a preocupat de obţinerea 
certificatului prevăzut de art. 11 lit. a) din Regulament, în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat mai 
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sus, cum reiese şi din apărările formulate de pârâte şi, nu în ultimul rând, cum prevăd chiar 
dispoziţiile legale invocate de instanţă, obligaţia de a obţine acest certificat incumba exclusiv 
angajatorului care l-a detaşat pe reclamant, iar nu acestuia; implicit, neîndeplinirea acestei obligaţii 
nu poate li imputată reclamantului, nu poate fi utilizată ca argument pentru respingerea pretenţiilor 
sale legitime; nici argumentul neînregistrării evenimentului ca accident de muncă nu poate fi  
primit; aşa cum rezultă din probele administrate, natura de accident de muncă, în accepţiunea disp. 
art. 5 lit. g) din Legea nr. 319/2006. a accidentului suferit de reclamant nu poate li contestată; o 
asemenea teză rămâne aplicabilă chiar şi în condiţiile în care evenimentul nu a fost declarat ca atare 
la organele abilitate; aceasta deoarece obligaţia de a înregistra accidentul de muncă o avea 
angajatorul reclamantului, iar nu acesta din urmă, motiv pentru care neîndeplinirea unei obligaţii de 
către angajator nu poate aduce atingere drepturilor reclamantului; în plus, nici aspectul că în baza de 
date a casei de Pensii a Municipiului Bucureşti salariatul figurează cu 21 de zile lucrate şi fără vreo 
zi de concediu medical nu poate combate natura de accident de muncă a evenimentului, în condiţiile 
în care aceste menţiuni eronate reprezintă rezultatul aceleiaşi omisiuni a angajatorului de a declara 
producerea accidentului; cu toate că reţine caracterul neîndoielnic de accident de muncă al 
respectivului eveniment, în mod surprinzător instanţa de fond reţine lipsa unui proces verbal de 
cercetare a accidentului de muncă ca unul dintre principalele argumente pentru respingerea cererii, 
apreciind că regimul prevăzut de Legea nr. 346/2002 nu îşi găseşte aplicarea în cauză; 
neînregistrarea la ITM Bucureşti a evenimentului din 01.03.2008 petrecut în Germania nu 
reprezenta o obligaţie a reclamantului, ci la angajatorului acestuia, astfel neîndeplinirea acestei 
obligaţii nu îi poate fi imputată sau opusă lui [...]; pe de altă parte, reiterăm ideea că lipsa unei 
formalităţi precum întocmirea unui proces verbal de cercetare a incidentului din 01.03.2008 nu 
poate fi considerată a înlătura natura de accident de muncă a acestui eveniment; chiar instanţa, în 
ultimul paragraf al considerentelor hotărârii, acceptă că caracterul de muncă al accidentului poate fi 
dovedit direct în faţa instanţei, ceea ce s-a şi întâmplat în prezenta cauză; astfel, este nefondată 
referirea instanţei de fond la faptul că într-o asemenea situaţie s-ar eluda procedura şi competenţa 
organelor administrative prevăzute de lege în acest sens, deoarece instanţa, investită cu soluţionarea 
unei cereri, poate antama şi se poate pronunţa prin considerente, ca şi chestiune prejudicială, asupra 
unor probleme de drept conexe obiectului cererii dedusă judecăţii; nu pot fi primite nici susţinerile 
pârâtei în sensul că, conform legislaţiei europene aplicabile, rambursarea costurilor se face între 
instituţiile din statele membre, iar nu direct beneficiarului prestaţiei; o asemenea modalitate de lucru 
ar fi operat doar în situaţia în care unitatea spitalicească ar fi făcut demersuri către instituţiile 
abilitate ale statului german pentru decontarea costurilor tratamentului medical aplicat 
reclamantului, caz în care acoperirea costurilor s-ar fi realizat desigur fără cunoştinţa şi cu atât mai 
puţin fără implicarea acestuia; or, în situaţia în care unitatea spitalicească a demarat demersurile 
pentru recuperarea pe calea executării silite, pornită conform normelor de procedură din Germania, 
a costurilor intervenţiei chirurgicale, a tratamentului şi a tuturor procedurilor aplicate reclamantului, 
precum şi a accesoriilor acestora, şi cum reclamantul era asigurat ope legis în sistemul asigurărilor 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale, se impune ca obligaţia de acoperire a costurilor mai 
sus menţionate, inclusiv a accesoriilor, să fie preluată de asigurătorul Casa Naţională de Pensii 
Publice, care îşi exercită atribuţiile specifice stabilite în baza Legii nr. 346/2002 prin Casa de Pensii 
a Municipiului Bucureşti; legislaţia nu permite avansarea contravalorii cheltuielilor direct către 
reclamant, mai ales că acesta nu a achitat respectivele sume; decontarea între instituţii a costurilor 
tratamentului medical nu s-a realizat, şi aceasta nu din culpa reclamantului, împotriva căruia însă a 
fost demarată executarea silită de către unitatea spitalicească din Germania; în aceste condiţii, prin 
avansarea contravalorii tratamentului medical către reclamant se poate obţine repararea 
prejudiciului suferit de acesta urmare a executării silite, în plus, argumentarea instanţei în sensul că 
nu există temei legal pentru admiterea pretenţiilor reclamantului pare a se circumscrie unei 
„denegări de dreptate" în accepţiunea art. 3 din Codul civil de la 1864; or, chiar în condiţiile în care 
textul menţionat nu mai este în vigoare, principiul de drept pe care îl ilustrează rămâne în vigoare, 
instanţa nefiind îndreptăţită să respingă pretenţiile reclamantului pe motiv că legea nu prevede. 
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Pentru argumentele dezvoltate în cuprinsul prezentului memoriu solicită admiterea 
recursului formulat, cu consecinţa modificării în tot a hotărârii recurate, urmând ca, rejudecând pe 
fond cererea de chemare în judecată, instanţa să o admită. 

Intimata pârâtă Casa Naţională de Pensii Public (CNPP) Bucureşti a formulat întâmpinare 
prin care solicită respingerea recursului ca nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a 
sentinţei instanţei de fond. 

În recurs s-a administrat  proba cu înscrisuri. 
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
3041 Cod.pr.civ., Curtea constată că recursul este nefondat pentru următoarele considerente: 
   În cauză, nu se pune problema în sine dacă reclamantul a suferit sau nu un accident de 
muncă şi nici dacă cheltuielile sale cu tratamentul medical sunt sau nu reale ori au fost necesare. 
 Ceea ce se pune în discuţie în primul rând este bugetul din care aceste cheltuieli ar putea fi 
suportate şi decontate reclamantului. 
 Astfel, în art.18 din Legea nr. 346/2002 se stabilesc drepturile de asigurare speciale pentru 
asiguraţii sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale respectiv: a) 
reabilitare medicala si recuperarea capacitaţii de munca;  b) reabilitare si reconversie profesionala; 
c) indemnizaţie pentru incapacitate temporara de munca; d) indemnizaţie pentru trecerea temporara 
in alt loc de munca si indemnizaţie pentru reducerea timpului de munca; e) compensații pentru 
atingerea integrităţii; f) despăgubiri in caz de deces;  g) rambursări de cheltuieli. 
 De asemenea, potrivit art.67 din aceeaşi lege, Casa Naţională de Pensii Publice 
administrează, gestionează, coordonează si controlează întreaga activitate de asigurare pentru 
accidente de munca si boli profesionale. 
 Aceste cheltuieli, în special cele determinate de servicii medicale, se suportă din veniturile 
pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale, colectate în temeiul Legii nr.346/2002 
potrivit cotelor de contribuţie stabilite de aceasta. 
 Această reglementare este una derogatorie de la dreptul comun, respectiv Legea nr.95/2006, 
care reglementează sistemul asigurărilor sociale de sănătate. 
 Pentru ca anumite cheltuieli să fie suportate conform Legii nr.346/2002 din bugetul 
administrat de Casa Naţională de Pensii Publice pentru asigurările de accidente de muncă și boli 
profesionale, este însă necesar să fie vorba de cheltuieli medicale determinate de un accident de 
muncă sau de o boală profesională. 
 În caz contrar, se poate pune problema suportării acestor cheltuieli din bugetul de asigurări 
sociale de sănătate administrat de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. 
 Legea nr.346/2002 stabileşte în mod neechivoc în art.53 că drepturile de asigurare prevăzute 
de această lege se acorda astfel: a) pentru accidente de munca, in baza procesului-verbal de 
cercetare a accidentului de munca, întocmit, potrivit legii, de autoritatea competenta; b) pentru boli 
profesionale, in baza formularului de declarare finală a bolii profesionale, întocmit, potrivit legii, de 
autoritatea competentă. 
 În lipsa procesului-verbal de cercetare a accidentului de muncă, întocmit, potrivit legii, de 
autoritatea competentă respectiv a formularului de declarare finală a bolii profesionale, întocmit, 
potrivit legii, de autoritatea competenta, nu se pot suporta cheltuieli determinate de servicii 
medicale din bugetul administrat de Casa Naţională de Pensii Publice. 
 Într-un astfel de caz, asiguratul se poate îndrepta împotriva Casei Naţionale de Asigurări de 
Sănătate, cadru procesual în care se poate analiza îndeplinirea condiţiilor legale pentru decontarea 
cheltuielilor medicale suportate în altă ţară din Uniunea Europeană, respectiv, dacă reclamantul are 
sau nu are dreptul la decontarea cheltuielilor medicale suportate în Germania, ceea ce nu poate face  
obiectul analizei în prezenta cauză întrucât excede limitelor învestirii. 
 Pentru situaţii în care este necesar un anumit timp pentru obţinerea înscrisurilor necesare, 
art.54 din Legea nr. 346/2002 stabileşte că pana la stabilirea caracterului de munca al accidentului 
sau caracterului profesional al bolii, conform documentelor prevăzute la art. 53, contravaloarea 
serviciilor medicale acordate va fi suportata din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale 
de sănătate, urmând ca decontarea sa se realizeze ulterior din contribuţiile de asigurare pentru 
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accidente de munca si boli profesionale, după caz. 
 Ca urmare, în cauza de faţă, întrucât reclamantul nu a prezentat înscrisurile necesare pentru 
a stabili că este vorba de un accident de muncă, este cert doar că la acest moment nu se poate pune 
problema suportării cheltuielilor medicale efectuate de acesta în Germania din bugetul administrat 
de Casa Naţională de Pensii Publice pentru asigurările de accidente de munca si boli profesionale 
astfel încât nu este util a se analiza alte aspecte, această concluzie fiind suficientă pentru a stabili 
caracterul nefondat al acţiunii. 
 Este lipsită de relevanţă cui aparţine culpa neîndeplinirii formalităţilor legale pentru 
înregistrarea accidentului de muncă, întrucât, acceptând chiar susţinerile recurentului în sensul că nu 
îi aparţine culpa, această situaţie nu poate fi în nici un caz imputată pârâtei. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 208/AS/29.10.2014 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

38. Procedura revizuirii deciziilor de pensie. Distincţia faţă de procedura 
contestaţiei şi cea a recalculării drepturilor de pensie. 

 
Prin prevederile art.107 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul a reglementat trei proceduri menite să 

asigure prevalenţa principiului contributivităţii, pe de o parte, proceduri care nu implică existenţa unor 
erori de calcul, respectiv posibilitatea recalculării pensiei prin valorificarea unor stagii de cotizare şi 
venituri ce nu au fost iniţial avute în vedere şi recalcularea pensiei prin adăugarea unor stagii de cotizare 
realizate după data pensionării, iar pe de altă parte, posibilitatea revizuirii pensiei, pentru situaţia în care la 
calcularea acesteia au intervenit erori; faptul că decizia de pensie nu este contestată şi caracterul ei 
definitiv nu împiedică revizuirea ei din oficiu sau la cererea asiguratului, având în vedere principiul 
contributivităţii, dar şi împrejurarea că într-o jurisprudenţă constantă, Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului a stabilit că drepturile de pensie bazate pe contribuţiile asiguratului constituie un bun în sensul art.1 
din Protocolul nr.1 la Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale astfel 
încât nu se poate admite ca asiguratul să primească o pensie mai mică decât cea cuvenită raportat la 
contribuţiile sale la fondul de asigurări sociale pentru motivul că nu a formulat în termen legal contestaţia 
împotriva deciziei de pensie, deşi aceasta a fost greşit calculată de casa de pensii şi să nu poată obţine o 
înlăturare a acestor erori; ca urmare, în conformitate cu art.107 alin.1 din Legea nr. 263/2010, dacă nu se 
constată erorile chiar de către emitentul deciziei şi nu se procedează la revizuirea din oficiu a pensiei, 
asiguratul beneficiar are posibilitatea să solicite revizuirea pensiei atunci când, ulterior stabilirii şi/sau 
plăţii pensiei, constată că există o diferenţă între drepturile de pensie stabilite şi/sau plătite şi cele care 
consideră că i s-ar fi cuvenit în mod legal; în acest sens este însă necesar ca asiguratul să formuleze o 
cerere adresată casei de pensii iar în situaţia în care aceasta nu soluţionează cererea printr-o decizie 
reclamantul este îndreptăţit să sesizeze instanţa în exercitarea dreptului său de acces la o instanţă. 

 
Art.107 din Legea nr. 263/2010 

Art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia pentru Apărarea  
Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 

 
Prin cererea înregistrată cu nr. 555/118/2013 din 17.01.2013 pe rolul Tribunalului 

Constanţa, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a 
solicitat obligarea pârâtei la recalcularea pensiei şi acordarea drepturilor în cadrul termenului 
general de prescripţie, precum şi obligarea pârâtei la plata daunelor morale. 

În motivarea acţiunii, reclamantul [...] a arătat că prin cererea nr. 304175/13.11.2012 a 
solicitat pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, în conformitate cu prevederile art.107 al.1 şi 2 
din Legea nr. 263/2010, recalcularea drepturilor de pensie ce i se cuvin, emiterea deciziei de 
revizuire şi acordarea drepturilor de care a fost prejudiciat. A apreciat că pârâta Casa Judeţeană de 
Pensii Constanţa, în mod eronat, a stabilit un punctaj mediu anual conform Ordinului nr. 340/2001 
iar nu raportat la stagiul complet indicat în Anexa 3 la Legea nr. 19/2000, astfel cum a stabilit şi 
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Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr.4/2011, acordându-i o pensie într-un cuantum mai 
mic decât cel cuvenit. 

În drept, reclamantul a invocat Legea nr. 263/2010, Legea nr. 19/2000. 
La data de 27.09.2013, reclamantul a depus precizări în cuprinsul cărora a solicita şi 

recalcularea punctajului acordat în baza OUG nr.100/2008 raportat la un alt stagiu complet de 
cotizare. 

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri şi proba cu expertiză. 
Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a depus întâmpinare, solicitând respingerea 

acţiunii. 
Pârâta a depus înscrisuri. 
La termenul din 27.09.2013, reclamantul [...] a contestat şi decizia nr. [...]/20.05.2013. 
La termenul din 08.11.2013, reclamantul a renunţat la judecata cererii privind daunele 

morale. 
Prin sentinţa civilă nr. 432 din 28 februarie 2014, Tribunalul Constanţa a luat act de 

renunţarea la judecata cererii referitoare la daune morale şi a respins ca nefondată cererea 
formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta  Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa. 

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa a constatat următoarele: 
Instanţa a reţinut că prin decizia nr. [...]/01.08.2008, s-au stabilit drepturile de pensie ale 

reclamantului [...], începând cu data de 01.06.2008, total puncte realizate în număr de 52.80181, 
total drepturi în sumă de 882 lei. 

La data de 27.09.2011, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a emis decizia nr. [...]  
privind recalcularea drepturilor de pensie conform art. 169 din Legea nr. 263/2010. 

Cu nr. 304175/13.11.2012, reclamantul [...] a depus o cerere de recalculare a pensiei, 
apreciind că la stabilirea acesteia s-au făcut erori de calcul. 

Ulterior depunerii acestei cereri, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a emis decizia 
nr. [...]/20.05.2013, ce a fost contestată de [...] direct la instanţă la data de 27.09.2013. 

Instanţa a constatat că în speţă sunt aplicabile următoarele dispoziţii din Legea nr. 263/2010: 
art.106, art. 107, art. 149. 
 Aceleaşi dispoziţii referitoare la caracterul definitiv al deciziilor necontestate s-au regăsit şi în Legea 
nr. 19/2000. 

Instanţa a reţinut că din actele dosarului nu rezultă că reclamantul ar fi contestat deciziile nr. 
[...]/01.08.2008 şi nr. [...]/27.09.2011, prin care i s-au stabilit drepturile de pensie. 

Potrivit art. 149 din Legea nr. 263/2010, deciziile de pensionare pot fi contestate în termen 
de 30 de zile la Comisia Centrală de Contestaţii. În cazul în care decizia nu este contestată, aceasta 
are caracter definitiv. 

Drept urmare, având în vedere textele legale invocate, instanţa a apreciat că deciziile nr. 
[...]/01.08.2008 şi nr.  [...]/27.09.2011 au caracter definitiv. 

În speţă, reclamantul a solicitat recalcularea  pensiei, însă aceasta presupune ca reclamantul 
să urmărească valorificarea unui stagiu de cotizare ce nu a fost luat în considerare la stabilirea 
pensiei. Ori, instanţa a constatat că reclamantul nu a înregistrat stagii de cotizare ulterior 
pensionarii, astfel încât cererea de recalculare este neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte decizia nr. [...]/20.05.2013, instanţa a constatat, de asemenea, că şi 
aceasta are caracter definitiv, în condiţiile în care reclamantul nu a făcut dovada parcurgerii 
procedurii administrative. Reclamantul nu a depus la dosarul cauzei dovada că, anterior solicitării în 
instanţă a anularii deciziei nr. [...]/20.05.2013, ar fi formulat contestaţie la Comisia Centrală de 
Contestaţii. 

Pentru aceste motive, instanţa a respins acţiunea ca nefondată. 
 În temeiul art. 246 Cod procedură civilă, instanţa a luat act de renunţarea la judecata cererii 
referitoare la daune morale. 

Împotriva acestei soluţii a formulat recurs reclamantul. În motivarea recursului său, 
acesta a arătat următoarele: solicită admiterea recursului, casarea sentinţei civile atacate cu 
trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea soluţionării cauzei pe fond şi stabilirea cadrului 
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procesual pasiv corect; în subsidiar a solicitat admiterea recursului, modificarea în tot şi rejudecând 
să se dispună admiterea cererii de chemare în judecată cu consecinţa omologării raportului de 
expertiză şi obligarea pârâtei la recalcularea corectă a drepturilor datorate, anularea deciziei 
nelegale, emiterea unei noi decizii legale şi temeinice, cu cheltuieli de judecată; a arătat că motivul 
de recurs este cel prevăzut de 304 pct. 9 Cod procedură civilă în sensul că hotărârea pronunţată a 
fost dată cu aplicarea greşită a legii şi art. 304 pct. 6 Cod procedură civilă întrucât instanţa a acordat 
mai puţin decât s-a cerut şi a interpretat greşit actul juridic dedus judecaţii; consideră soluţia 
instanţei de fond ca fiind nelegală, cu ignorarea actelor depuse la dosar şi a concluziilor raportului 
de expertiză; astfel decizia emisă de fiecare dată a fost contestată atât la organul emitent, cât şi la 
Comisia Centrală şi apoi la instanţele de judecată; prin cererea formulată s-a contestat modul de 
aplicare al dispoziţiilor legale incidente susţinându-se constant că aceste sporuri de care reclamantul 
a beneficiat nu au fost incluse în drepturile ce i se cuvin cu implicaţii asupra „punctului de pensie” 
şi al pensiei; în fapt, prin Decizia nr. [...]/01.08.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa 
pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, reclamantului i-a fost reţinut un stagiu de cotizare 
de 48 de ani, 8 luni şi 8 zile şi o pensie în cuantum total de 882 lei; precizează însă că la data 
emiterii acestei decizii nu au fost luate în calcul şi sporul de şantier, sporul de noapte şi sporul 
pentru condiţii grele de muncă de care reclamantul a beneficiat în timpul cât a fost salariat al S.C 
[...] S.A, cu sediul în Constanţa, …, aceste sporuri nefiind evidenţiate în documentele care au fost 
trimise de I.T.M. Constanţa în vederea calculării punctului de pensie; referitor la aceste sporuri, 
menţionează faptul că în perioada 1975-2008 a fost angajat al S.C [...] S.A la Departamentul 
Energetic, secţia „Utilităţi” în poziţia de maistru energetic tură; în perioada 1975-1991 a beneficiat 
de un spor de şantier de 10% din salariul de încadrare stabilit anual prin Planul naţional unic de 
dezvoltare economico-socială şi de un spor pentru condiţii grele de muncă de 10% din salariul de 
încadrare conform contractului individual de muncă şi contractului colectiv de muncă încheiat cu 
angajatorul şi negociat la nivel de unitate; de asemenea, în perioada 1975-2008 reclamantul a 
beneficiat şi de un spor de noapte de 25% din indemnizaţia de încadrare care nu a fost luat în calcul 
la stabilirea punctajului de pensie; conform prevederilor art. 164 din Legea nr. 19/2000, modificată 
şi completată, la determinarea punctajului mediu anual, pe lângă salariile nete sau brute, după caz, 
se utilizează şi sporurile care au făcut parte din baza de calcul a pensiei precum şi sporurile cu 
caracter permanent; nu toate sporurile se au în vedere pentru recalcularea pensiei, ci sporurile de 
vechime, cele prevăzute de Legea nr. 57/1974 modificată şi republicată în 1980 şi sporurile cu 
caracter permanent prevăzute de Legea nr. 42/1992; astfel, potrivit Legii nr. 57/1974 privind 
retribuirea după calitatea şi cantitatea muncii, se vor lua în calcul, pe lângă alte sporuri, indemnizaţii 
şi majorări şi sporurile pentru condiţii grele de muncă conform art. 68 alin. 2 şi sporul de şantier, 
conform art. 69; potrivit Legii nr. 49/1992, sunt calificate drept „sporuri cu caracter permanent” 
capabile a fi luate în calcul la recalcularea pensiei, pe lângă alte sporuri expres prevăzute, şi sporul 
de noapte; aceste sporuri se utilizează la determinarea punctajului mediu anual atât pentru 
perioadele anterioare cât şi pentru cele ulterioare datei de 1 aprilie 1992, data intrării în vigoare a 
prevederilor Legii nr. 49/1992; în schimb, nu vor fi avute în vedere la recalcularea pensiei 
următoarele: forme de retribuire în acord sau cu bucata, în regie, pe bază de tarife sau cote 
procentuale, al 13-lea salariu, diurnele de deplasare sau de delegare, drepturile de autor şi alte 
sporuri care nu au avut caracter permanent; aceste sporuri urmează să fie avute în vedere la 
recalcularea pensiei chiar dacă nu sunt înregistrate în cartea de muncă, dar se poate dovedi 
acordarea lor prin adeverinţe; în acest sens, prin adresa nr. 22610/21.08.2008 reclamantul s-a 
adresat S.C. [...] S.A prin care a solicitat eliberarea unor documente doveditoare referitoare la 
sporurile de care a beneficiat în perioada lucrată, respectiv 04.11.1975 - 01.10.2008, însă până la 
momentul introducerii prezentei contestaţii nu a primit nici un răspuns; anterior adresării instanţei s-
a adresat atât Casei Judeţene de Pensii, cât şi Casei Centrale, aspect care rezultă din înscrisurile 
depuse la dosar; împrejurarea că pe parcursul procesului a depus o decizie de recalculare nu 
înseamnă că aceasta reprezintă o nouă decizie, ci reprezintă un punct de vedere al pârâtei care a fost 
contestat anterior în instanţă, urmând ca la acest moment numai instanţa să poată stabili 
valabilitatea acestor drepturi; consideră că expertul a stabilit în acord cu dispoziţiile legale 
drepturile ce i se cuvin deoarece O.U.G. nr. 100/2008 stabileşte pentru persoanele care au lucrat cel 
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puţin 5 ani în grupele 1 şi 2 şi care s-au pensionat în baza Legii nr. 19/2000, cum este şi cazul de 
faţă până la data de 01.10.2008 beneficiază de o formulă de majorare a punctajului diferenţiată faţă 
de alte categorii sociale; ori, reclamantul s-a pensionat la 01.06.2008, ceea ce demonstrează că 
beneficiază de dispoziţiile Legii nr. 218/2008, care modifică Legea nr. 19/2000, care a intrat în 
vigoare la 03.11.2008, care are reglementată o altă formulă pentru persoanele care şi-au desfăşurat 
activitatea în grupele 1 şi 2; în aceste condiţii consideră că soluţia instanţei de fond este nelegală 
deoarece a ignorant actele de la dosar şi împrejurarea că anterior adresării instanţei s-a adresat 
Comisiei Centrale, respectiv Casei Naţionale de Pensii Publice astfel că recalcularea depusă în 
cursul procesului nu reprezintă o nouă decizie ci se subsumează deciziei anterior contestate; solicită 
să se emită adresă la Casa Naţională de Pensii Publice pentru a verifica dacă a fost contestată 
decizia ce a făcut obiectul analizei instanţei, iar pe fond să se aibă în vedere că expertul a calculat 
corect drepturile ce i se cuvin conform şi actelor normative. 

Faţă de aceste aspecte solicită admiterea recursului, cu consecinţa trimiterii spre rejudecare 
pentru stabilirea cadrului procesual pasiv şi soluţionarea cauzei în fond, iar în subsidiar solicită 
admiterea cererii aşa cum a fost formulată. 

În drept s-au invocat dispoziţiile Legii nr. 263/2010, O.U.G. nr. 209/2008, art. 304 pct. 9 şi 
3041 Cod procedură civilă. 

Intimata nu a formulat întâmpinare. 
În recurs  nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
304 Cod procedură civilă, Curtea constată că recursul este fondat pentru următoarele 
considerente:  

În cauză, se are în vedere că reclamantul, anterior formulării acţiunii, a formulat o cerere de 
revizuire a pensiei adresată pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Constanţa şi înregistrată sub 
nr.309179/13.11.2012. 

Prin această cerere, reclamantul a solicitat în mod expres, în temeiul art.107 alin.1 şi 2 din 
Legea nr. 263/2010, emiterea unei decizii de revizuire a pensiei, invocând o eroare privind stagiul 
complet de cotizare folosit în calculul punctajului mediu anual care ar fi determinat un calcul al 
pensiei incorect în opinia sa. 

Tribunalul nu a analizat în nici un mod această cerere, considerând, pe de o parte, că 
deciziile de pensie emise deja şi necontestate sunt definitive şi nu mai pot fi repuse în discuţie şi, pe 
de altă parte, că în cauză nu se pune problema unei recalculări a pensiei întrucât reclamantul nu 
solicită valorificarea unor stagii sau venituri care nu au fost avute în vedere în calculul iniţial. 

Or, concluzia primei instanţe este greşită întrucât nu ţine cont de prevederile legale invocate 
în mod expres de reclamant. 

Astfel, este adevărat că potrivit art.149 alin.4 din Legea nr. 263/2010 deciziile de pensie 
necontestate în termen legal sunt definitive, în acelaşi sens fiind şi prevederile art.88 din Legea nr. 
19/2000. 

Dar, în art.107 din Legea nr. 263/2010, legiuitorul a reglementat trei proceduri menite să 
asigure prevalenţa principiului contributivităţii. 

Principiul contributivităţii, reglementat de Legea nr. 263/2010 în art.2 lit.c) nu este un 
principiu nou în sistemul asigurărilor sociale, el regăsindu-se şi în Legea nr. 19/2000 art.2 lit.e) şi, 
într-o altă formulare, în art.1 alin. 2, art. 3 şi art. 21 din Legea nr. 3/1977, din perspectiva acestui 
principiu importantă fiind încasarea respectivelor venituri şi achitarea contribuţiei de asigurări 
sociale. 

Ca urmare, legiuitorul a reglementat, pe de o parte, proceduri care nu implică existenţa unor 
erori de calcul, respectiv posibilitatea recalculării pensiei prin valorificarea unor stagii de cotizare şi 
venituri ce nu au fost iniţial avute în vedere şi recalcularea pensiei prin adăugarea unor stagii de 
cotizare realizate după data pensionării, iar pe de altă parte, posibilitatea revizuirii pensiei, pentru 
situaţia în care la calcularea acesteia au intervenit erori. 

Astfel, având în vedere principiul contributivităţii, dar şi împrejurarea că într-o jurisprudenţă 
constantă, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit că drepturile de pensie bazate pe 
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contribuţiile asiguratului constituie un bun în sensul art.1 din Protocolul nr.1 la Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale (de exemplu hotărârile în cauzele: Stec 
ş.a. împotriva Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord din 12 aprilie 2006, Rasmussen 
împotriva Poloniei din 28 aprilie 2009 (§ 71), Kjartan Asmundsson împotriva Islandei din 12 
octombrie 2004 (§ 39)), nu se poate admite ca asiguratul să primească o pensie mai mică decât cea 
cuvenită raportat la contribuţiile sale la fondul de asigurări sociale pentru motivul că nu a formulat 
în termen legal contestaţia împotriva deciziei de pensie, deşi aceasta a fost greşit calculată de casa 
de pensii şi nu poată obţine o înlăturare a acestor erori. 

Ca urmare, concluzia care se impune este că legiuitorul a urmărit să înlăture posibilitatea ca 
asiguratul să fie prejudiciat prin instituirea procedurii revizuirii pensiei. 

Diferenţa dintre procedura contestaţiei împotriva deciziei de pensie şi procedura revizuirii 
constă în data de la care drepturile legal cuvenite se acordă, în sensul că în primul caz drepturile se 
acordă de la data prevăzută în art.104 sau, după caz, art.107 alin.5 din Legea nr. 263/2010, în timp 
ce în cazul revizuirii, drepturile se acordă numai în cadrul termenului general de prescripţie, calculat 
de la data constatării diferenţelor, iar nu de la data iniţială la care au fost stabilite.   

Ca urmare, în conformitate cu art.107 alin.1 din Legea nr. 263/2010, dacă nu se constată 
erorile chiar de către emitentul deciziei şi nu se procedează la revizuirea din oficiu a pensiei, 
asiguratul beneficiar are posibilitatea să solicite revizuirea pensiei atunci când, ulterior stabilirii 
şi/sau plăţii pensiei, constată că există o diferenţă între drepturile de pensie stabilite şi/sau plătite şi 
cele care consideră că i s-ar fi cuvenit în mod legal. 

Desigur, o astfel de diferenţă poate să apară în situaţia în care elementele care intră în formula 
de calcul a pensiei au fost greşit stabilite sau chiar şi atunci când calculul propriu zis este eronat. 

Aşa cum rezultă din prevederile art. 107 alin.1 din Legea nr. 263/2010 este necesar, însă, ca 
beneficiarul pensiei să adreseze o cerere în acest sens casei de pensii, condiţie îndeplinită în cauză 
astfel cum s-a arătat. 

Aşadar, contrar celor reţinute de prima instanţă, faptul că decizia de pensie nu este contestată 
şi caracterul ei definitiv nu împiedică revizuirea ei din oficiu sau la cererea asiguratului, cum este 
cazul de faţă. 

Potrivit art.107 alin.1 din Legea nr. 263/2010, revizuirea se realizează printr-o decizie. 
În cauză, pârâta nu a emis o decizie de revizuire, motiv pentru care reclamantul era îndreptăţit 

să sesizeze instanţa în exercitarea dreptului său de acces la o instanţă. 
Potrivit art.153 lit.g) din Legea nr. 263/2010,  tribunalele soluţionează şi litigiile privind 

modul de stabilire şi plată a pensiilor. 
Ca urmare, prima instanţă trebuia să analizeze cererea reclamantului din perspectiva unei 

solicitări de revizuire a pensiei în conformitate cu art. 107 alin.1 din Legea nr. 263/2010 şi să 
verifice dacă, raportat la înscrisurile existente în dosarul administrativ de pensie şi dispoziţiile 
legale aplicabile, există diferenţe între pensia stabilită şi/sau plătită şi cea legal cuvenită 
reclamantului, ceea ce nu s-a întâmplat. 

Pe de altă parte, fiind vorba de o cerere de revizuire a pensiei, instanţa sesizată trebuie să 
analizeze modul de calcul al pensiei reclamantului numai în limitele în care acesta a solicitat 
revizuirea prin cererea adresată casei de pensii. 

De aceea, motivele de recurs referitoare la modul de valorificare a unor venituri sunt străine 
cauzei întrucât aceste aspecte nu au fost invocate nici în cererea de revizuire depusă la pârâtă, nici 
în cererea introductivă şi nici în precizările depuse la data de 27.09.2013. 

Or, faţă de prevederile art.294 Cod.pr.civ. aplicabile conform art. 316 Cod.pr.civ., în recurs 
nu se pot formula cereri noi şi nici nu se poate schimba cauza sau obiectul cererii de chemare în 
judecată. 

De aceea, aceste motive nu pot fi analizate. 
Dar, potrivit art. 129(6) Cod.proc.civ., instanţa are obligaţia de a se pronunţa numai asupra  

cererilor deduse judecăţii, ceea ce implică şi obligaţia de a se pronunţa asupra tuturor cererilor 
deduse judecăţii. 

Obligaţia instanţelor de judecată de a soluţiona cererile deduse judecăţii, trebuie interpretată 
în concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, care este obligatorie. 
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Astfel, trebuie avute în vedere principiile desprinse din Hotărârea în cauza Rotaru contra 
României, dar şi cele desprinse din hotărârile pronunţate în cauzele Buzescu contra României şi 
Albina contra României, în sensul că soluţionarea unei cereri adresate instanţei, presupune nu doar 
pronunţarea unei soluţii, ci şi analiza efectivă, reală, a susţinerilor, a argumentelor părţilor şi a 
mijloacelor de apărare, în măsura în care sunt pertinente, chiar dacă aceasta nu impune în mod 
necesar analiza distinctă şi detaliată a tuturor argumentelor subsumate aceluiaşi motiv. 

În cauză, Tribunalul nu a analizat fondul cauzei, în sensul că nu a procedat la examinarea în 
fond a cererii de revizuire a pensiei, considerând în mod greşit că modul de calcul al pensiei nu mai 
poate fi repus în discuţie niciodată dacă nu s-a formulat în termen legal contestaţie împotriva 
deciziei de pensie. 

Ca urmare, în temeiul art. 312 al.61 Cod.pr.civ. se impune admiterea recursului, casarea 
sentinţei şi trimiterea spre rejudecare a cauzei în vederea analizării şi soluţionării cererii formulate 
de reclamant raportat la temeiul de drept indicat în mod expres. 

Decizia civilă nr. 151/AS/24.06.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 
39. Solicitare adresată direct instanţei pentru revizuirea pensiei. Invocarea 

unor probe administrate în altă cauză. 
 

Chiar dacă într-o altă cauză, având ca obiect o contestaţie formulată împotriva unei decizii de 
imputare a unor drepturi de pensie considerate a fi fost încasate necuvenit, s-au administrat probe din care 
rezultă că reclamantul ar avea dreptul la o pensie mai mare, acesta trebuie să adreseze casei de pensii o 
cerere de revizuire a pensiei, nefiind posibil să se adreseze direct instanţei cu o astfel de cerere. 
 

Decizia Curții Constituționale nr. 1.033 din 14 septembrie 2010 
Art.149 din Legea nr. 263/2010 

Art. 107 alin.1 din Legea nr. 263/2010 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 
2966/118/2013, astfel cum a fost modificată, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa, a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună emiterea 
unei noi decizii de  recalculare a pensiei, care să aibă în vedere un punctaj mediu anual de 1,95528 
pentru 11.05.2010 – 03.2011 şi un punctaj mediu anual de 1,96424 puncte pentru perioada 
ulterioară lunii 07.2011. 

În motivarea acţiunii reclamantul a arătat că prin sentinţa nr. 5921/2011 a Tribunalului 
Constanţa s-a dispus anularea deciziei nr. 240353/2010 emisă de pârâtă şi a debitului de 1833 lei, 
care a fost ulterior restituit. S-a învederat că în cadrul acestui litigiu a fost administrată proba cu 
expertiză contabilă, prin care au fost stabilite punctajele solicitate prin acţiune, dar pârâta nu a 
modificat acest punctaj. 

În drept au fost invocate dispoziţiile Legii nr. 19/2000 şi Legea nr. 263/2010. 
Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii, motivând că art. 169 

alin. (2) din Legea nr. 263/2010 nu se aplică pensionarilor care au beneficiat de recalcularea 
pensiilor în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 4/2005, act normativ în baza căruia la stabilirea 
punctajului mediu anual s-a utilizat un stagiu complet de cotizare mai mic decât cel stipulat în 
temeiurile legale, în virtutea cărora s-a făcut înscrierea la pensie. 

S-a mai susţinut că pentru stagiul prestat în grupe superioare de muncă, reclamantul a 
beneficiat de majorarea punctajului mediu anual conform O.U.G. nr. 4/2005. De asemenea, s-a 
precizat că reclamantul nu poate beneficia de dispoziţiile O.U.G. nr. 100/2008 întrucât a beneficiat 
de aplicarea unui stagiu de cotizare mai mic decât cel de 30 ani prevăzut de art. 8 din Legea nr. 
3/1977. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 
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Prin sentinţa civilă nr. 4329 din 22 noiembrie 2013 Tribunalul Constanţa a respins acţiunea 
astfel cum a fost modificată şi formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa 
Judeţeană de Pensii, ca fiind nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa a avut în vedere următoarele:  
Prin sentinţa nr. 5921/16.11.2011, pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 

12104/118/2010, s-a dispus anularea Deciziei nr. 240353/11.05.2010 privind obligarea 
reclamantului la plata unui debit în sumă de 1833 lei, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa. 
În această cauză, pe parcursul judecăţii a fost administrată proba cu expertiză contabilă prin care s-a 
stabilit că punctajul mediu anual este de 1,95528 puncte.   

Acţiunea  reclamantului nu este fondată.  
Potrivit principiul contributivităţii reglementat de art. 2 lit. „c” din Legea nr. 263/2010, 

fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi 
juridice participante la sistemul public de pensii, iar drepturile de asigurări sociale se cuvin pe 
temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. În aplicarea acestui principiu, la stabilirea 
drepturilor de pensie trebuie avute în vedere toate veniturile asupra cărora s-a calculat contribuţia 
asigurărilor sociale, înregistrate în carnetul de muncă sau evidenţiate în adeverinţe eliberate de 
unităţile la care asiguratul şi-a desfăşurat activitatea. 

Conform  art. 165 alin. 2 din Legea nr. 263/2010 „la determinarea punctajelor lunare, pe 
lângă salariul prevăzut la alin. 1 se au în vedere şi sporurile cu caracter permanent dovedite cu 
adeverinţe eliberate de unităţi”. 

În speţă, s-a reţinut că reclamantul nu invocă faptul că la stabilirea dreptului său de pensie 
nu au fost valorificate anumite venituri realizate ori stagii de cotizare, în temeiul dispoziţiilor art. 
107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010, ci solicită recalcularea pensiei în baza concluziilor unui raport 
de expertiză care nu a fost administrat în cauză. 

De asemenea, s-a constatat că reclamantul nu a depus la sediul instituţiei pârâte înscrisuri noi 
ori o cerere de recalculare, ci s-a adresat direct instanţei.    

În consecinţă, s-a reţinut că reclamantul nu a depus la dosarul administrativ documente 
doveditoare care să ateste alte drepturi salariale, decât cele valorificate de instituţia pârâtă.  

Instanţa nu are obligaţia de a proceda la recalcularea pensiei unui asigurat, atâta timp cât 
instituţia abilitată de lege în acest sens, respectiv Casa Judeţeană de Pensii, nu a fost sesizată. 
Instanţa are competenţa de a verifica modul de calcul sau refuzul nejustificat de rezolvare a unei 
cereri privind drepturile de asigurări sociale, în condiţiile stabilite prin dispoziţiile art. 151 şi art. 
153 din Legea nr. 263/2010, dar nu se poate substitui unei instituţii pentru a îndeplinii obligaţiile 
legale ce revin acesteia. 

Pentru considerentele arătate şi în raport de textele de lege enunţate, instanţa a respins 
acţiunea cu a cărei soluţionare a fost investită, ca nefondată. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel reclamantul. În motivarea apelului său, acesta 
a arătat următoarele: aşa cum a menţionat şi pe fondul cauzei, prin Sentinţa civilă nr. 5921 
pronunţată de către Tribunalul Constanţa în şedinţa publică din data de 16.11.2011 a fost anulată 
decizia nr. 240353 emisă la data de 11.05.2010 şi implicit debitul de 1833 RON ce a fost stabilit în 
sarcina sa; prin lucrarea de expertiză contabilă efectuată în cauză a fost stabilit că debitul este nereal 
şi că valoarea punctajului mediu anual la care are dreptul reclamantul ca urmare a unor recalculări 
ce nu au fost efectuate de către pârâtă; punctajul stabilit a fost de 1.95528; astfel, pârâta avea 
obligaţia de a-i restitui suma de 1833 RON menţionată în cererea de chemare în judecată principală, 
sumă ce într-adevăr i-a fost restituită în luna decembrie 2012, precum şi de a emite o decizie de 
pensionare prin luarea în considerare a punctajului stabilit prin raportul de expertiză; pentru 
perioada 05.2011-03.2011 pârâta nu a operat nicio modificare a punctajului mediul anual conform 
celor menţionate anterior; ulterior, în aprilie 2011, punctajul îi este stabilit superior faţă de cel 
stabilit prin lucrarea de expertiză contabilă, respectiv îi este stabilit un punctaj mediu anual de 
1.96424 pentru ca în luna iulie 2011 să îi scadă iarăşi punctajul la 1.91162, punctaj ce este inferior 
atât raportului de expertiză întocmit în dosarul nr. 12104/118/2010 cât şi punctajului ce îi este plătit 
pentru perioada 04.2011-06.2011; reţinerea efectuată de instanţa de fond este eronată şi în 
contradicţie cu cele administrate în cadrul dosarului nr. 12104/118/2010 deoarece: prin lucrarea de 
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expertiză întocmită doamna expert menţionează că a avut în vedere atât stagiul de cotizare de 25 ani 
cât şi înscrisurile depuse la dosarul administrativ, înscrisuri ce au fost valorificate eronat de pârâtă - 
răspuns obiectiv 2; nu are nicio relevanţă efectuarea unui raport de expertiză în cauza nr. 
2966/118/2013 şi nu a supus controlului o anumită decizie de stabilire a drepturilor de pensie ci 
numai aspectul că prin lucrarea efectuată i-a fost stabilit un punctaj ce nu a fost valorificat de pârâtă 
ci numai restituirea sumei stabilită prin decizia de debit ce a fost anulată; mai mult, nu are nici o 
relevanţă depunerea unor documente suplimentare la sediul pârâtei deoarece: lucrarea de expertiză a 
fost comunicată pârâtei - are cunoştinţă de aceasta altfel nu proceda la restituirea sumei reţinute; 
prevederile art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 prevăd că orice recalculare se poate efectua şi 
din oficiu nu numai la cererea persoanei interesate; astfel consideră soluţia pronunţată de instanţă ca 
fiind nelegală şi netemeinică. 
 În drept au fost invocate: art. 468 Cod procedură civilă; art. 411 Cod procedură civilă; Legea 
nr. 19/2000, Legea nr. 263/2010. 

Ca probatoriu s-a solicitat proba cu înscrisuri, sens în care s-a ataşat o copie a raportului de 
expertiză întocmit în cauza nr. 12104/118/2010. 

Intimata pârâtă nu a formulat întâmpinare. 
În apel nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod procedură civilă, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele 
considerente: 

În cauză, trebuie avut în vedere că în dosarul nr.12104/118/2010 în care s-a pronunţat 
sentinţa civilă nr.5921/16.11.2011 la Tribunalul Constanţa şi decizia civilă nr. 299/AS/12.06.2012 
la Curtea de Apel  Constanţa, ceea ce a fost în discuţie a fost legalitatea unei decizii de imputare, 
respectiv dacă reclamantul a încasat o pensie mai mare decât i se cuvenea, astfel cum susţinea Casa 
Judeţeană de Pensii Constanţa. 
 Cu ocazia administrării probatoriului, a rezultat că punctajul mediu anual stabilit de pârâtă 
nu era cel corect, astfel încât reclamantul nu trebuia să restituie nicio sumă încasată cu titlu de 
pensie întrucât punctajul mediu anual cuvenit este unul mai mare. 
 Este adevărat că în concluziile raportului de expertiză efectuat în cauză s-a reţinut chiar 
faptul că reclamantul ar avea dreptul la un punctaj mediu anual mai mare chiar decât cel aflat în 
plată înainte de emiterea deciziei de imputare. 
 Dar, în cauza respectivă instanţele nu au fost învestite cu stabilirea punctajului mediu anual 
la care este îndreptăţit reclamantul ci numai cu privire la verificarea existenţei debitului, instanţa 
fiind obligată să se pronunţe în limitele învestirii. 
 În condiţiile în care raportul de expertiză a stabilit un punctaj mai mare pentru reclamant, 
acesta avea posibilitatea ca, invocând eventual erorile de calcul indicate în buletinul de calcul, să 
solicite pârâtei revizuirea pensiei, în conformitate cu art. 107 alin.1 din Legea nr. 263/2010, chiar 
dacă nu a contestat decizia de pensie. 
 Trebuie avut în vedere însă că, potrivit textului de lege indicat, revizuirea pensiei se poate 
face fie din oficiu, fie la cererea asiguratului. 
 Rezultă astfel că reclamantul trebuia mai întâi să adreseze pârâtei o cerere de revizuire 
privind stagiul complet de cotizare folosit la stabilirea punctajului mediu anual. 

 Numai în situaţia în care, ulterior formulării cererii de revizuire, pârâta nu soluţiona cererea 
în termen legal, reclamantul se putea adresa direct instanţei în exercitarea dreptului său de acces la o 
instanţă garantat de art. 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor 
Fundamentale. 
 În situaţia în care pârâta soluţiona cererea de revizuire a pensiei printr-o decizie, aceasta 
putea fi la rândul său contestată în conformitate cu art.149 din Legea nr. 263/2010. 
 Apelantul nu a urmat însă această procedură, solicitând direct instanţei obligarea pârâtei la 
recalcularea pensiei şi stabilirea punctajului mediu anual rezultat din probatoriul administrat într-o 
altă cauză. 
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Astfel, aşa cum Curtea Constituţională a statuat in mod constant in jurisprudenţa sa, "liberul 
acces la justiţie semnifica faptul ca orice persoana se poate adresa instanţelor judecătoreşti pentru 
apărarea drepturilor, a libertăţilor sau a intereselor sale legitime, iar nu faptul ca acest drept nu poate 
fi supus niciunei condiţionări. 

    Mai mult, exercitarea unui drept de către titularul sau nu poate avea loc decât cu 
respectarea cadrului legal stabilit de legiuitor, care, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, are 
legitimarea constituţională de a stabili procedura de judecată. Aceasta implică și reglementarea unor 
termene, după a căror expirare valorificarea dreptului nu mai este posibilă". 

În acest sens este Decizia nr. 1.033 din 14 septembrie 2010, publicată in Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 722 din 29 octombrie 2010. 

Ca urmare, nu mai este necesar a se analiza dacă reclamantul are sau nu dreptul la revizuirea 
drepturilor de pensie, considerentele expuse deja fiind suficiente pentru a stabili caracterul nefondat 
al acţiunii. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ., se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 131/AS/07.10.2014 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

40. Solicitarea emiterii unei noi decizii de recalculare a drepturilor de 
pensie, cu includerea în baza de calcul și a veniturilor menționate la rubrica 
“venit pentru munca în acord”, precum și a veniturilor mențíonate la rubrica 
“venit pentru ore suplimentare”. 

 
Potrivit art.165 alin.2 din Legea nr.263/2010 la determinarea punctajelor lunare pentru perioada 

anterioară datei de 01.04.2001 se utilizează salariile brute sau nete, după caz, precum şi sporurile cu 
caracter permanent care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare datei de 
01.04.2001.  

Prin art. 19 din Legea nr.263/2010 se prevede: „constituie stagiu de cotizare perioadele de timp 
pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul public de pensii 
…”. 

Conform art.8 şi 9, art.117 din Legea nr.57/1974 şi art.4 şi 5 din Legea nr. 2/1983 prin care se 
reglementează lucrul în acord global şi care instituia forma de retribuire în acord global, veniturile 
realizate prin munca în acord global nu aveau natura unor sporuri ci, la acea vreme, ele reprezentau însăşi 
o formă de retribuire. 

Drepturile obţinute în acest mod erau supuse plăţii contribuţiei la bugetul asigurărilor sociale, 
nefiind exceptate de la această obligaţie conform art. 2 din decretul nr.389/1972. 
 Potrivit art.21 alin.1 lit.b) din Legea nr. 3/1997, pentru veniturile obţinute de către reclamant în 
acord global se achitau contribuţii de asigurări sociale şi se luau în calcul la stabilirea drepturilor de 
pensie. 
 Prin Decizia nr.5/20.09.2010 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că sumele plătite pentru 
munca prestată de foştii salariaţi în regim de lucru prelungit se au în vedere la stabilirea şi recalcularea 
pensiilor din sistemul public. De asemenea, prin Decizia nr.19/17.10.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie pronunţată în interesul legii s-a statuat că formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute 
de art.12 alin.1 lit.a) din Legea nr. 57/1974, vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor 
din sistemul public dacă au fost incluse în salariul brut şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de asigurări 
sociale la sistemul public de pensii. 

 
Art.165 alin.2 din Legea nr.263/2010 

Art.8 şi 9, art.117 din Legea nr.57/1974 
Art.4 şi 5 din Legea nr. 2/1983 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 12.07.2013, sub nr. 

1996/88/2013, contestatorul [...], în contradictoriu cu Casa Judeţeană de Pensii Tulcea, a solicitat 
obligarea intimatei la anularea Deciziei nr. 77997/02.11.2012 şi emiterea unei noi decizii de 
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recalculare a drepturilor de pensie, cu includerea în baza de calcul şi a veniturilor menţionate la 
rubrica „venit pentru munca în acord” precum şi a veniturilor menţionate la rubrica „venit pentru 
ore suplimentare”, conform adeverinţei nr. …/01.10.2012 emisă de [...] SA, începând cu data de 24 
octombrie 2012. 

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că a fost salariat în cadrul [...] Tulcea, în prezent 
[...] SA, iar la data de 01.04.1999 a fost înscris la pensie pentru limită de vârstă conform deciziei nr. 
77997 din 01.04.1999. 

Până la data pensionării, a lucrat în acord global şi a efectuat ore suplimentare, realizând 
astfel venituri care au fost ignorate cu ocazia emiterii deciziei de pensionare.  

 Or, unul dintre principiile de bază pe care este organizat sistemul de pensii este cel al 
contributivităţii. Cum pentru veniturile obţinute în acord şi pentru cele suplimentare, a fost achitată 
contribuţia  de asigurări sociale prin reţinerea la sursă de către angajator, care, la rândul său, a 
suportat contribuţia în procentul ce-i revenea, este necesar ca aceste venituri să fie avute în vedere 
la calcularea pensiei. 

A mai arătat contestatorul că, potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale 
de stat şi asistenţă socială, veniturile obţinute în sistemul de salarizare în acord global erau avute în 
vedere la stabilirea drepturilor de pensie.  

Astfel, se arată că, potrivit art. 21 alin. 1) lit. b din Legea nr. 3/1977: „Media retribuţiilor 
tarifare lunare care se ia în considerare la calcularea pensiei se stabileşte pe baza: b) retribuţiei 
tarifare de încadrare, corespunzătoare la 204 ore, pentru cei retribuiţi cu ora, inclusiv pentru 
personalul care lucrează în acord”. 

Arată contestatorul că s-a adresat Comisiei Centrale de Contestaţii din cadrul Casei 
Naţionale de Pensii cu contestaţie împotriva deciziei nr. 77997/02.11.2012, însă această comisie nu 
s-a pronunţat prin emiterea unei hotărâri în termen prevăzut de Legea nr. 263/2010.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 107 alin.3 din Legea nr. 263/2010. 
Intimata, a formulat precizări şi concluzii scrise prin care a solicitat respingerea acţiunii, ca 

nefondată, arătând că veniturile suplimentare realizate de către reclamant nu pot fi valorificate 
întrucât nu au făcut parte din retribuţia tarifară şi, neavând caracter permanent, nu au făcut parte din 
baza de calcul a pensiei. 

Prin sentinţa civilă nr. 3560 din 17.09.2013, Tribunalul Tulcea a admis în parte 
contestaţia privind pe contestatorul [...], în contradictoriu cu intimata CASA JUDEŢEANĂ DE 
PENSII TULCEA şi a anulat Decizia nr. 77997/02.11.2012, emisă de Casa Judeţeană de Pensii 
Tulcea. 

A fost obligată  intimata să emită o nouă decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale 
contestatorului, cu includerea în baza de calcul şi a veniturilor menţionate la rubrica „venit pentru 
munca în acord”, precum şi a celor menţionate la rubrica „venit pentru ore suplimentare” conform 
adeverinţei nr. 9200/4990/01.10.2012, emisă de [...] SA. 

A fost obligată intimata să-i plătească contestatorului diferenţa dintre pensia cuvenită în 
urma recalculării şi pensia efectiv primită, conform prevederilor art. 107 alin. 5 din Legea 
263/2010 şi până la data emiterii deciziei de recalculare. 

S-a respins capătul de cerere vizând plata diferenţei de pensie pentru perioada 24.10.2012- 
31.10.2012, ca nefondat.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
În baza Deciziei nr. 77997/01.01.1999, contestatorul a fost înscris la pensie pentru limită de 

vârstă.  
Prin decizia nr. 77997 din 2.11.2012 de recalculare a pensiei conform art. 107 alin. 3 şi 4 din 

Legea nr. 263/2010, în urma examinării actelor dosarului de pensionare înregistrat la nr. 27724 din 
24.10.2012, a fost respinsă cererea de  recalculare a drepturilor de pensie prin valorificarea sumelor 
din Adeverinţa nr. …/01.10.2012 emisă de [...] SA, reţinându-se că sumele reprezentând ore 
suplimentare şi veniturile obţinute pentru munca în acord nu reprezintă sporuri cu caracter 
permanent prevăzute în Anexa nr. 15 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 
aprobate prin H.G. Nr.257/2011. 
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La data de 05.12.2012, contestatorul a contestat Decizia de pensie nr. 77997/02.11.2012, 
solicitând recalcularea punctajului mediu anual prin includerea în baza de calcul şi a veniturilor 
menţionate la rubrica venit pentru ore suplimentare, respectiv venit pentru munca în acord, conform 
adeverinţei nr. …/01.10.2012 emisă de [...] SA.  

 Comisia Centrală de Contestaţii din cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice, nu a 
soluţionat contestaţia formulată de contestator.  
  S-a constatat că, din Adeverinţa nr. 9200/4990/01.10.2012 emisă de [...] SA, rezultă că 
numitul [...] a realizat şi venituri pentru ore suplimentare precum şi venituri pentru munca în acord, 
venituri pentru care s-au reţinut şi virat contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale, aşa după cum 
rezultă din adresa nr. 6282/11.10.2012.  

Potrivit art. 165 in Legea 263/2010, privind sistemul unitar de pensii publice, (1) La 
determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei de 1 aprilie 2001, se utilizează 
salariile brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de înscriere a acestora în carnetul de 
muncă, astfel: 
    a) salariile brute, până la data de 1 iulie 1977; 
     b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991; 
     c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. 
     (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (1) se au în 
vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din 
baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă 
sau sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare. 
 Potrivit Anexei nr.15 din H.G. nr. 257/2011 privind aprobarea Normelor Metodologice de 
aplicare a Legii 263/2010, cu denumirea ,,SPORURILE, INDEMNIZAŢIILE ŞI MAJORĂRILE 
DE RETRIBUŢII TARIFARE care, potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, au făcut 
parte din baza de calcul a pensiilor şi care se utilizează la determinarea punctajului mediu anual”, 
prin menţiunea inserată la PCT.VI, ,,Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual 
întrucât nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 
aprilie 2001: - formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de 
tarife sau cote procentuale; 
 Din redactarea acestui text, care nu are pretenţia de a avea caracter exhaustiv, se desprinde 
concluzia că elementul esenţial care determină neluarea în calcul la stabilirea punctajului mediu 
anual este faptul că nu au făcut parte din bază de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare 
datei de 1 aprilie 2001. 

 Potrivit art. 3 din Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat, „Dreptul la 
pensia de asigurări sociale este recunoscut tuturor cetăţenilor ţării care au desfăşurat o activitate 
permanentă pe baza unui contract de muncă şi pentru care unităţile socialiste au depus contribuţia 
prevăzută de lege, la fondul asigurărilor sociale de stat. Fondurile necesare pentru plata pensiilor 
de asigurări sociale de stat se constituie din contribuţiile pe care le plătesc unităţile socialiste, 
precum şi din sumele alocate în acest scop, de la bugetul de stat”. 

Iar, potrivit Legii nr. 3/1977, nu exista obligaţia salariatului de a vira contribuţia pentru 
pensia de asigurări sociale, această obligaţie revenind numai angajatorului. Ulterior, Legea nr. 
19/2000 a instituit obligaţia virării acestei contribuţii de asigurări sociale atât pentru angajator, cât şi 
pentru angajat, reglementând şi posibilitatea recalculării pensiei prin adăugarea stagiilor de cotizare 
nevalorificate la stabilirea acesteia. 

Din formularea art. 3 din Legea nr. 3/1977 rezultă cu prisosinţă că acest act normativ 
stabilea dreptul la pensie potrivit principiului contributivităţii, pe care însă nu-l nominalizează în 
mod expres, nominalizare ce s-a realizat prin art. 2 lit. e), Legea nr. 19/2000, potrivit cu care 
sistemul de asigurări sociale român este guvernat de principiul contributivităţii, principiu care se 
regăseşte apoi preluat de Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii public, prin art. 2 lit. c). 
     Or, conform art. 8, 9 şi 117 din Legea nr. 57/1974 şi art. 4 şi 5 din Legea nr. 2/1983 cu 
privire la principiile de bază ale perfecţionării sistemului de retribuire a muncii şi de repartiţie a 
veniturilor oamenilor muncii, care reglementa lucrul în acord global şi instituia forma de retribuire 
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prin acord global, veniturile realizate prin munca în acord global nu aveau natura unor sporuri, ci, la 
acea vreme, ele reprezentau însăşi o formă de retribuire. 
     În acelaşi timp dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 3/1977 prevedeau că baza de calcul al 
pensiei o constituie retribuţia tarifară, text ce a fost modificat ulterior prin Legea nr. 49/1992, prin 
care baza de calcul al pensiei a fost extinsă, în sensul că la stabilirea drepturilor de pensionare erau 
avute în vedere salariul de bază şi o serie de sporuri sau indemnizaţii ce nu intraseră anterior în 
această bază. 

Ca atare, veniturile pentru ore suplimentare şi veniturile obţinute în acord de către reclamant 
în respectiva perioadă erau venituri cu caracter permanent, pentru care s-au plătit contribuţiile de 
asigurări sociale, astfel cum atestă însăşi emitenta potrivit Adeverinţei nr. …/01.10.2012 emisă de 
[...] SA şi adresei nr. 6282/11.10.2012.  

Totodată, se observă că, potrivit Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat 
şi asistenţă socială, veniturile obţinute în sistemul de salarizare în acord global erau avute în vedere 
la stabilirea drepturilor de pensie.  

Astfel, potrivit art. 21 alin. 1) lit. b din Legea nr. 3/1977: „Media retribuţiilor tarifare lunare 
care se ia în considerare la calcularea pensiei se stabileşte pe baza: b) retribuţiei tarifare de 
încadrare, corespunzătoare la 204 ore, pentru cei retribuiţi cu ora, inclusiv pentru personalul care 
lucrează în acord”. 

Cât priveşte enumerarea ce se regăseşte în textul hotărârii executivului României, trebuie 
arătat că Hotărârea Guvernului nr. 257/2011 prin care au fost aprobate Normele de aplicare a 
prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fiind dată în aplicarea 
acestei legi, nu trebuie să încalce principiul fundamental al contributivităţii, cu neluarea în calcul a 
tuturor formelor de retribuire a muncii, anterior datei de 1 aprilie 2001. 

În privinţa regimului juridic al prelungirii timpului de lucru, reglementat iniţial prin 
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr. 1.546/1952, se prevedea că ministerele de resort, de comun 
acord cu uniunea sindicală respectivă, vor putea aproba şantierele de construcţii şi montaj pentru 
care se admite program normal de lucru, până la 10 ore pe zi, iar în cazuri excepţionale, prelungirea 
zilei de lucru peste 10 ore pe zi, conform art. 2 din această hotărâre, orele efectuate în aceste 
condiţii urmând a fi considerate şi plătite ca ore normale. 
     Ulterior, prin Legea nr. 10/1972, a fost adoptat Codul muncii al R.S.R., care în art. 116 
prevedea că în construcţii, în industria forestieră, în agricultură, precum şi în alte activităţi cu 
condiţii specifice, durata zilei de muncă poate fi mai mare, în condiţiile şi limitele stabilite prin 
hotărâre a Consiliului de Miniştri, de comun acord cu Uniunea Generală a Sindicatelor. 
     Potrivit art. 120 din fostul Cod al muncii, orele în care o persoană prestează munca peste 
durata normală a timpului de lucru sunt ore suplimentare şi se compensează cu timp liber 
corespunzător, iar dacă munca astfel prestată nu a putut fi compensată cu timp liber corespunzător, 
orele suplimentare se vor retribui cu un spor de 50% sau 100%, în condiţiile reglementate de acelaşi 
cod. 
     Aceste dispoziţii au fost preluate şi de Legea retribuirii după cantitatea şi calitatea muncii nr. 
57/1974, care în art. 71 prevedea că personalul care lucrează peste durata normală a zilei de muncă 
sau în zilele de repaus săptămânal ori în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează are dreptul să 
fie retribuit dacă nu i s-a asigurat, în compensare, timpul liber corespunzător. 
     Prin urmare, veniturile realizate din munca prestată peste programul normal de lucru, 
potrivit dispoziţiilor legale mai sus arătate, sunt venituri cu caracter tarifar, care trebuie luate în 
considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei datorate pentru munca depusă. 
     Trebuie subliniat faptul că pentru aceste sume încasate s-a plătit contribuţia la asigurările 
sociale de stat, deoarece Decretul nr. 389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurări sociale de 
stat prevedea această sarcină asupra câştigului brut realizat de personalul salariat, fără nicio 
distincţie. 

În privinţa problematicii, în jurisprudenţa Curţii Constituţionale, s-a arătat că dreptul la 
pensie este un drept preconstituit încă din perioada activă a vieţii individului, acesta fiind obligat 
prin lege să contribuie la bugetul asigurărilor sociale de stat procentual raportat la nivelul venitului 
realizat. Corelativ, se naşte obligaţia statului ca în perioada pasivă a vieţii individului să îi plătească 
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o pensie al cărei cuantum să fie guvernat de principiul contributivităţii, cele două obligaţii fiind 
intrinsec şi indisolubil legate.(Decizia nr. 872 din 25 iunie 2010) 
 De altfel, în interesul legii, Î.C.C.J a statuat că sumele plătite pentru munca prestata de foştii 
salariaţi in regim de lucru prelungit se au in vedere la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul 
public, (Decizia nr. 5 din 20 septembrie 2010), iar formele de retribuire obţinute in acord global vor 
fi luate in considerare la stabilirea si recalcularea pensiilor din sistemul public, daca au fost incluse 
in salariul brut si, pentru acestea, s-a plătit contribuţia de asigurări sociale la sistemul public de 
pensii. (Decizia nr. 19 din 17 octombrie 2011).  

Mai mult, prin Decizia nr.19 /10 decembrie 2012, Înalta Curte de Casaţie, în interesul legii, 
a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea prevederilor art. 2 lit. e) şi art. 164 alin. (2) şi (3) din Legea 
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi pct. V din Anexa 
la O.U.G. nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem 
al asigurărilor sociale de stat, sporurile şi alte venituri suplimentare realizate anterior datei de 1 
aprilie 2001 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din sistemul public dacă 
au fost incluse în baza de calcul conform legislaţiei anterioare, sunt înregistrate în carnetul de 
muncă sau în adeverinţele eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare, şi pentru acestea s-a 
plătit contribuţia de asigurări sociale. 

Au fost reţinute şi prevederile art. 107 alin. 1 din Legea nr. 263/2010, pensia poate fi 
recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea acesteia şi în egală 
măsură, această prevedere este aplicabilă şi în cazul în care nu s-au valorificat în cadrul unui stagiu 
de cotizare, anumite date cu privire la veniturile reale obţinute de beneficiar, fiind vorba de o 
valorificare incorectă a stagiului de cotizare respectiv. 

Date fiind argumentele prezentate, instanţa a dispus admiterea contestaţiei în parte şi a 
anulat Decizia nr. 77997/02.11.2012, emisă de Casa Judeţeană de Pensii Tulcea. 

A fost obligată intimata să emită o nouă decizie de recalculare a drepturilor de pensie ale 
contestatorului, cu includerea în baza de calcul şi a veniturilor menţionate la rubrica „venit pentru 
munca în acord”, precum şi a celor menţionate la rubrica „venit pentru ore suplimentare” conform 
adeverinţei nr. 9200/4990/01.10.2012, emisă de [...] SA. 

Conform prevederilor art. 107 alin.3 din Legea 263/2010, pensia poate fi recalculată, prin 
adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare prevăzute de lege, nevalorificate la stabilirea 
acesteia. 

Potrivit prevederilor art. 107 alin. 5 din aceeaşi lege: „Sumele rezultate în urma aplicării 
prevederilor alin.3…, se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost înregistrată 
solicitarea.” 

Instanţa a reţinut că, în speţă, contestatorul s-a adresat cu cerere de recalculare a pensiei 
către Casa Judeţeană de Pensii, la data de 24.10.2012, aşa după cum rezultă din copia acesteia aflată 
la dosar. 

Prin urmare, instanţa a obligat intimata să-i plătească contestatorului diferenţa dintre pensia 
cuvenită în urma recalculării şi pensia efectiv primită, co0nform prevederilor art. 107 alin.5 din 
Legea nr. 263/2010 şi până la data emiterii deciziei de recalculare, respingând capătul de cerere 
vizând plata diferenţei de pensie pentru perioada 24.10.2012-31.10.2012, ca nefondat.  

Împotriva  hotărârii mai sus arătate, în termen legal a declarat apel pârâta CSA 
JUDEŢEANĂ DE PENSII TULCEA, care a criticat-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, 
invocând în esenţă următoarele: 

Potrivit art. 107 alin 3 din Legea 263/20101 privind sistemul unitar de pensii publice, 
„pensia poate fi recalculată prin adăugarea veniturilor şi/sau a stagiilor de cotizare, prevăzute de 
lege, nevalorificate la stabilirea acesteia." 

Art. 96 alin. 2 din Legea 263/2010 prevede că: „Punctajul lunar se calculează prin raportarea 
câştigului salarial brut/solda brută sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de 
calcul a contribuţiei de asigurări sociale, la câştigul salarial mediu brut din luna respectivă, 
comunicat de Institutul Naţional de Statistică.”  

În ce priveşte perioadele anterioare intrării in vigoare, Legea nr. 263/2010 conţine dispoziţii 
tranzitorii speciale, arătând in cuprinsul art. 165 alin. (1) şi (2) că:  
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" (1) La determinarea punctajelor lunare, pentru perioadele anterioare datei 
de 1 iulie 2001, se utilizează salarii brute sau nete, după caz, în conformitate cu modul de descriere 
a acestora în carnetul de muncă, astfel: 

(a)  salariile brute, până la data de 1 iulie 1997; 
(b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977până la data de 1 ianuarie 1991;  
(c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. 

 (2) La determinarea punctajelor lunare, pe lângă salariile prevăzute la alin. (I) se au în 
vedere şi sporurile cu caracter permanent care, după data de 1 aprilie 1992, au făcut parte din baza 
de calcul a pensiilor conform legislaţiei anterioare şi care sunt înscrise în carnetul de muncă sau 
sunt dovedite cu adeverinţe eliberate de unităţi, conform legislaţiei în vigoare." 
 În adeverinţa nr. 9200/4990/01.10.2012, emisă de [...] S.A. sunt înscrise venitul pentru orele 
suplimentare şi venitul pentru munca în acord, realizate de intimat în perioada 1979 - 1999. 

Sporurile cu caracter permanent, care anterior datei de 01.04. 2001 au făcut parte din baza 
de calcul a pensiilor şi se valorifică la recalcularea drepturilor de pensie, sunt cele cuprinse in 
Anexa 15 din H.G. nr. 257/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicarea a Legii nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice. 

La pct. VI  Anexa 15 din HG 257/2011 se prevede că :  
Menţiune: Nu sunt luate în calcul la stabilirea punctajului mediu anual întrucât nu au făcut 

parte din baza de calcul a pensiilor, conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: 
 - formele de retribuire în acord sau cu bucata, în regie ori după timp, pe bază de tarife sau 

cote procentuale; 
 - formele de retribuire pentru „orele suplimentare" realizate peste programul normal de 
lucru. 
 Pentru cele arătate se solicită admiterea apelului, modificarea în totalitate a sentinţei apelate 
şi în rejudecare pe fondul cauzei respingerea pretenţiilor intimatului ca nefondate.  

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente:  

Prin decizia nr. 77997 din 02.11.2012 Casa Judeţeană de Pensii Tulcea a respins cererea de 
recalculare a drepturilor de pensie formulată de reclamant în baza adeverinţei nr. …/01.10.2012, 
emisă de „[...]” S.A. Tulcea, cu motivarea că sumele reprezentând „ore suplimentare” şi „veniturile 
obţinute pentru munca în acord global” nu reprezintă sporuri cu caracter permanent prevăzute de 
Anexa nr.15 din normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010. 

Din adeverinţa nr. …/01.10.2012, emisă de [...] S.A. Tulcea, rezultă că reclamantul a încasat 
venituri pentru orele suplimentare şi pentru munca în acord în perioada 01.05.1979 - 01.01.1999, 
veniturile pentru care s-au reţinut şi virat contribuţiile la bugetul asigurărilor sociale, aşa cum 
rezultă din adresa nr. 6282/11.10.2012. 

Potrivit art.165 alin.2 din Legea nr.263/2010 la determinarea punctajelor lunare pentru 
perioada anterioară datei de 01.04.2001 se utilizează salariile brute sau nete, după caz, precum şi 
sporurile cu caracter permanent care au făcut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislaţiei 
anterioare datei de 01.04.2001.  

În conformitate cu prevederile art.2 lit.c) din Legea nr.263/2010 sistemul  public de pensii se 
organizează şi funcţionează având ca principiu de bază principiul contributivităţii conform căruia 
fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de persoanele fizice şi 
juridice participante la sistemul public de pensii, drepturile de asigurări sociale cuvenindu-se în 
temeiul contribuţiilor sociale plătite. 

Prin art. 19 din acelaşi act normativ se prevede: „constituie stagiu de cotizare perioadele de 
timp pentru care asiguraţii datorează şi/sau plătesc contribuţii de asigurări sociale în sistemul 
public de pensii …”. 

Conform art.8 şi 9, art.117 din Legea nr.57/1974 şi art.4 şi 5 din Legea nr. 2/1983 prin care 
se reglementează lucrul în acord global şi instituia forma de retribuire în acord global, veniturile 
realizate prin munca în acord global nu aveau natura unor sporuri ci la acea vreme, ele reprezentau 
însăşi o formă de retribuire. 
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Drepturile obţinute în acest mod erau supuse plăţii contribuţiei la bugetul asigurărilor 
sociale, nefiind exceptate de la această obligaţie conform art. 2 din decretul nr.389/1972. 

Prin art.21 alin.1 lit.b) din Legea nr.3/1997 se prevedea faptul că: „media  retribuţiilor 
tarifare lunare care se ia în considerare la calcularea pensiei se stabileşte pe baza retribuţiei tarifare 
de încadrare corespunzătoare la 204 ore, pentru cei retribuiţi cu ora inclusiv pentru personalul care 
lucrează în acord.” 
 În consecinţă, pentru veniturile obţinute de către reclamant în acord global se achitau 
contribuţii de asigurări sociale şi se luau în calcul la stabilirea drepturilor de pensie. 
 În privinţa regimului juridic al prelungirii timpului de lucru reglementat iniţial prin 
Hotărârea Consiliului de Miniştri nr.1546/1952  se prevedea că ministerele de resort, de comun 
acord cu uniunea sindicală respectivă, vor putea aproba şantierele de construcţii şi montaj pentru 
care se admite program de lucru, până la 10 ore pe zi, iar în cazuri excepţionale, prelungirea zilei de 
lucru peste 10 ore pe zi, conform art. 2 din această hotărâre, orele efectuate în aceste condiţii, 
urmând a fi considerate şi plătite ca ore normale. 
 Ulterior, prin Legea nr.10/1972 a fost adoptat Codul muncii care în art. 116 prevedea că în 
construcţii, în industria forestieră, în agricultură, precum şi în alte activităţi cu condiţii specifice 
durata zilei de muncă poate fi mai mare, în condiţiile şi limitele stabilite prin hotărâre a Consiliului 
de Miniştri, de comun acord cu Uniunea Generală a Sindicatelor. 
 Legea nr.57/1974 privind retribuirea după cantitatea şi calitatea muncii, în art.71  prevedea 
că personalul care lucrează peste durata normală a zilei de muncă sau în zilele de repaus săptămânal 
ori în alte zile în care, potrivit legii, nu se lucrează, are dreptul să fie retribuit dacă nu i s-a asigurat, 
în compensare, timpul liber corespunzător. 
 Pentru aceste sume încasate s-a plătit contribuţia la asigurările sociale de stat, deoarece 
decretul nr.389/1972 cu privire la contribuţia pentru asigurări sociale de stat prevedea această 
sarcină asupra câştigului brut realizat de personalul salariat, fără nici o distincţie. 
 Prin urmare, şi veniturile realizate din munca prestată pentru programul normal de lucru, 
potrivit dispoziţiilor legale mai sus arătate, sunt venituri cu caracter tarifar, care trebuie luate în 
considerare la stabilirea bazei de calcul a pensiei datorată pentru munca depusă. 
 Prin Decizia nr.5/20.09.2010 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat că sumele plătite 
pentru munca prestată de foştii salariaţi în regim de lucru prelungit se au în vedere la stabilirea şi 
recalcularea pensiilor din sistemul public. 
 De asemenea, prin Decizia nr.19/17.10.2012 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată 
în interesul legii s-a statuat că formele de retribuire obţinute în acord global, prevăzute de art.12 al.1 
lit.a) din Legea nr. 57/1974 vor fi luate în considerare la stabilirea şi recalcularea pensiilor din 
sistemul public dacă au fost incluse în salariul brut şi pentru acestea s-a plătit contribuţia de 
asigurări sociale la sistemul public de pensii. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin.1 Cod proc.civilă, Curtea a 
respins apelul ca nefondat.       

Decizia civilă nr. 40/AS/01.04.2014 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
41. Valorificarea stagiului încadrat în grupe speciale de muncă. Diferenţe 

faţă de valorificarea sporului pentru condiţii grele de muncă. 
 

Valorificarea perioadei de activitate încadrate în grupe speciale de muncă, care atrage aplicarea 
art.100 din Legea nr. 263/2010, cu consecinţa acordării unei majorări a punctajului mediu anual, nu se 
poate confunda cu valorificarea unui spor care presupune includerea în baza de calcul a punctajului lunar a 
acestui venit potrivit formulei stabilite în art.96 alin.2 din Legea nr. 263/2010 şi în acord cu art.165 alin.2 
din aceeaşi lege; faptul că este vorba de un spor acordat pentru condiţii grele de muncă nu înseamnă că 
valorificarea acestuia echivalează cu valorificarea activităţii în grupa II de muncă din perspectiva art. 100 
din Legea nr. 263/2010 sau că exclude acordarea acestui beneficiu. 
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Pct.3, pct.6 din Ordinul nr. 50/1990  
Art.96 alin.2 din Legea nr. 263/2010 

Art.100 din Legea nr. 263/2010 
 

Cu nr. 10378/118/2013 din 16.12.2013 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa 
acţiunea formulată de reclamanta [...] in contradictoriu cu pârâtele Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa şi Casa Naţională de Pensii, solicitând anularea deciziei nr. [...]/05-09-2011 şi obligarea 
pârâtei să emită o nouă decizie. 

In motivarea acţiunii, reclamanta a arătat că a formulat contestaţie impotriva deciziei nr. 
[...]/05-09-2011, dar nu a primit nici un răspuns. Reclamanta critică decizia intrucât pârâta nu a luat 
in calcul perioada lucrată  in grupa a II – a de muncă, respectiv 01.01.1979 – 31.12.1989. Apreciază 
reclamanta că doar angajatorul poate stabili dacă o persoană a lucrat sau nu in grupa superioara de 
muncă. 

In drept, reclamanta a invocat Legea nr. 263/2010. 
Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanța a depus întâmpinare, solicitând respingerea 

acţiunii. 
La termenul din 07.03.2014, reclamanta a arătat că nu înţelege să se mai judece in 

contradictoriu cu Casa Naţională de Pensii. 
Prin sentinţa civilă nr. 678/21.03.2014 Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 

acţiunea formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a avut în vedere următoarele: 
Reclamanta [...] a investit instanţa cu o cerere având ca obiect anularea deciziei nr. [...]/05-

09-2011. 
Instanţa a reţinut că prin decizia nr. [...]/05-09-2011, s-au stabilit drepturile de pensie ale 

reclamantei, începând cu data de 27.04.2011, arătându-se in cuprinsul acesteia că perioada 
01.01.1979 – 31.12.1989 nu s-a fructificat in grupa superioară de muncă deoarece nu se face dovada 
existentei instalaţiilor chimice şi petrochimice ca sector de activitate. 

Împotriva deciziei nr. [...]/05.09.2011, reclamanta a formulat contestaţie la data de 
02.10.2013, contestaţie înregistrată cu nr. 697C/03.10.2013 la Casa Judeţeană de Pensii Constanța. 
Din adresa nr. 15823/21.11.2013 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa rezultă că termenul 
de contestare a fost depăşit, astfel încât decizia contestată are caracter definitiv.  

Instanţa a constatat că în speţă sunt aplicabile următoarele dispoziţii din Legea nr. 263/2010 
respectiv art. 106, art.107, art. 149, art. 153. 
 Cu privire la caracterul definitiv al deciziei nr. [...]/05.09.2011, instanţa a reţinut că, la data de 
30.09.2013, [...] a formulat cerere către Casa Judeţeană de Pensii Constanţa pentru comunicarea 
acestei decizii. In cuprinsul cererii există menţiunea „AM PRIMIT” şi semnătura reclamantei. Cum 
pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa nu a făcut dovada comunicării anterioare a deciziei nr. 
[...]/05-09-2011, instanţa a apreciat ca in fapt reclamanta a luat cunoştinţă de conţinutul acesteia la 
data de 30.09.2013. Având in vedere data comunicării deciziei nr. [...]/05.09.2011 – 30.09.2013 şi 
data formulării contestaţiei – 02-10-2013, s-a apreciat că in mod greşit Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa a constatat că termenul de contestare este depăşit. 
 Cu privire la contestaţia împotriva deciziei nr. [...]/05-09-2011, instanţa de fond a reţinut că 
este neîntemeiată. 
 La data formulării prezentei acţiuni – 16.12.2013, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa 
emisese decizia nr. [...]/14-12-2013, prin care s-a procedat la revizuirea deciziei nr. [...]/05.09.2011, 
in sensul că a fost corectat punctajul mediu anual şi valorificat sporul pentru condiţii grele de muncă 
înscris in carnetul de muncă. Punctajul mediu anual a fost stabilit la 1.86094 puncte, iar plata 
drepturilor urmează să se facă începând cu data de 27.04.2011. 
 Aşadar, s-a constatat că decizia nr. [...]/05.09.2011 nu mai producea efecte începând cu data 
de 14.12.2013, când a fost revizuită prin decizia nr. [...]/14.12.2013. 
 Mai mult, prin decizia nr. [...]/14.12.2013 (alta decât cea de revizuire) se măreşte punctajul 
mediu anual, stabilindu-se la 1.93936, începând cu data de 01.02.2012. 
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 Drept urmare, instanţa a valorificat stagiul de cotizare realizat in grupa a II-a de muncă şi a 
corectat punctajul mediu anual, astfel încât instanţa a respins acţiunea ca nefondată. 
 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta [...] solicitând admiterea apelului, 
modificarea în tot a sentinţei, în sensul admiterii acţiunii sale. În motivarea apelului său, aceasta a 
arătat următoarele: sub un prim aspect, apelanta reclamantă învederează că, instanţa de fond, în 
momentul pronunţării hotărârii nu a ţinut seama de documentaţia depusă de Casa Teritorială de 
Pensii Constanţa; deşi reclamanta a solicitat obligarea pârâtei la luarea în considerare a perioadei 
lucrate în grupa a II-a de muncă la S.C. […] S.A., instanţa a considerat că prin revizuirea deciziei 
sale acest lucru a avut loc; a motivat instanţa de fond că pârâta, prin modificarea punctajului şi a 
cuantumului pensiei, a luat în calcul şi perioada fără să se uite în anexa acestei decizii şi a  celei 
contestate, anexă în care nu apare perioada lucrată în grupa a II-a; practic, în anexă nu apare că ar fi 
lucrat nici măcar o zi în grupa a II-a de muncă şi de aici rezultă fără putinţă de tăgadă că pârâta nu a 
luat în calcul această perioadă şi nu a adăugat-o pensiei sale; astfel se ajunge în situaţia în care se 
creează o discriminare între reclamantă şi colegele sale care tot prin instanţă şi-au câştigat aceste 
perioade lucrate la drepturile de pensie. 

În drept, s-au invocat dispoziţiile art. 466 şi următoarele Cod procedură civilă. 
Intimata nu a formulat întâmpinare. 
În apel nu s-au administrat alte probe. 
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480  Cod.pr.civ., Curtea constată că apelul este fondat pentru următoarele considerente: 
  Se constată că Tribunalul a reţinut ca motiv al respingerii contestaţiei faptul că pârâta a emis 
decizii de revizuire la data de 14.12.2013 prin care a modificat punctajul mediu anual care a fost 
stabilit la 1,86094 începând cu 27.04.2011 respectiv 1,93936 începând cu 01.02.2012, 
valorificându-se sporul pentru condiţii grele de muncă înscris în carnetul de muncă. 
 Curtea consideră însă că Tribunalul a apreciat în mod eronat probatoriul administrat în cauză 
şi a interpretat greşit dispoziţiile legale aplicabile, fiind în eroare cu privire la obiectul pretenţiilor 
reclamantei. 
 Astfel, aceasta a solicitat valorificarea unei perioade de activitate în grupa II de muncă 
respectiv perioada 01.01.1979 – 31.12.1989. 
 Valorificarea acestei perioade, care atrage aplicarea art.100 din Legea nr. 263/2010, cu 
consecinţa acordării unei majorări a punctajului mediu anual, nu se poate confunda cu valorificarea 
unui spor care presupune includerea în baza de calcul a punctajului lunar a acestui venit potrivit 
formulei stabilite în art.96 al.2 din Legea nr. 263/2010 şi în acord cu art.165 al.2 din aceeaşi lege. 
 Faptul că este vorba de un spor acordat pentru condiţii grele de muncă nu înseamnă că 
valorificarea acestuia echivalează cu valorificarea activităţii în grupa II de muncă din perspectiva 
art. 100 din Legea nr. 263/2010 sau că exclude acordarea acestui beneficiu. 
 În decizia nr.[...]/14.12.2013 care stabileşte drepturile începând cu 01.02.2012 nu se face 
nici o menţiune cu privire la valorificarea stagiului desfăşurat în grupa II de muncă. 
 Aceeaşi situaţie rezultă şi din buletinul de calcul din data de 19.11.2013 depus la dosar. 
 Aceeaşi situaţie se constată şi în legătură cu decizia de pensie nr.[...]/14.12.2013 care 
stabileşte drepturile începând cu 27.04.2011 şi buletinul de calcul anexă, toată activitatea 
reclamantei fiind încadrată în condiţii normale. 
 În sfârşit, în centralizatorul datelor privitoare la activitatea în muncă a reclamantei, în 
perioada relevantă, nu se indică încadrarea activităţii în grupa II de muncă. 
 Or, reclamanta a depus adeverinţa nr. […]/16.11.2009 eliberată de SC […] SA Constanţa în 
care se atestă că activitatea acesteia a fost încadrată în grupa II de muncă în perioada 01.01.1979 – 
31.12.1989 în procent de 100% conform nominalizării făcute prin procesul - verbal 
nr.11050/16.09.1990 în conformitate cu pct.3 din Ordinul nr. 50/1990 al MMSS, întrucât aceasta a 
lucrat în aceleaşi condiţii de muncă ca personalul care a beneficiat de încadrarea în grupa II de 
muncă. 

Se atestă de angajator că adeverinţa a fost eliberată pe baza documentelor verificabile aflate 
în arhiva societăţii. 
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Trebuie avut în vedere că în conformitate cu art. 125 din Normele de aplicare a prevederilor 
Legii nr. 263/2010,  angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători, în 
condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea si corectitudinea datelor, elementelor si informaţiilor pe 
care le înscriu, in baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează in vederea 
stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie. 
 Aşadar, este evident că deţinătorul arhivelor poate atesta încadrarea în grupa de muncă în 
baza documentelor deţinute dar are şi responsabilitatea privind conţinutul adeverinţei. 
 Pe de altă parte, în ceea ce priveşte încadrarea în grupa de muncă de către angajator, prin 
actele avute în vedere de deţinătorul arhivei, responsabilitatea aparţinea angajatorului. 

Atributul încadrării în grupa II de muncă revenea deci conducerii societăţii, avea informaţiile 
necesare şi care era deci în măsură să nominalizeze persoanele cu activitate în grupa I de muncă, 
potrivit condiţiilor concrete în care lucra. 

De asemenea, potrivit pct.6 din Ordinul nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi Ocrotirii 
Sociale, „nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către 
conducerea unităţilor împreună cu sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile 
deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor 
existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de 
explozie, iradiere sau infectare etc.)”. 

Ca urmare, este responsabilitatea angajatorului încadrarea activităţii în grupe speciale de 
muncă a activităţii desfăşurate de fiecare salariat, faţă de condiţiile concrete de desfăşurare a 
acesteia, iar apelanta pârâtă nu poate ignora cele atestate de angajator pentru simplul motiv că în 
opinia sa este eronată sau incompletă. 

Aşadar, nu avea relevanţă funcţia ocupată ci împrejurările concrete în care persoana 
respectivă lucra, situaţia de fapt concretă. 

Trebuie avut în vedere în acelaşi sens că pârâta nu este îndreptăţită să conteste sau să 
verifice modul de salarizare a asiguratului sau încadrarea activităţii sale într-o grupă de muncă de 
către angajator, responsabilitatea în acest sens aparţinând angajatorului, ca şi responsabilitatea 
pentru corectitudinea datelor înscrise în adeverinţele eliberate. 

Pe de altă parte, esenţială este încadrarea în grupa I sau II de muncă, plata  drepturilor 
salariale şi virarea contribuţiei de asigurări sociale corespunzătoare, indiferent cine a plătit aceste 
contribuţii, iar lipsirea asiguratului de beneficiul legal atras de aceste împrejurări pentru simplul 
motiv că nu se indică sau se indică greşit temeiul în care a fost realizată încadrarea în grupa de 
muncă ar constitui o măsură excesivă şi disproporţionată faţă de scopul urmărit, afectând în 
substanţa sa dreptul pensie.  

Principiul contributivităţii, reglementat de Legea nr. 263/2010 în art.2 lit.c nu este un 
principiu nou în sistemul asigurărilor sociale, el regăsindu-se şi în Legea nr. 19/2000 art.2 lit.e) şi, 
într-o altă formulare, în art.1 alin. 2, art. 3 şi art. 21 din Legea nr. 3/1977. Oricum, Legea nr. 
263/2010, deşi se aplică pentru viitor ca orice lege civilă, obiectul său de reglementare fiind 
stabilirea drepturilor de asigurări sociale care se calculează în raport de activitatea desfăşurată în 
trecut, în mod inevitabil se raportează la situaţii trecute. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va admite apelul şi se va 
schimba în tot sentinţa apelată, în sensul admiterii acţiunii. 

Decizia civilă nr. 212/AS/09.12.2014 
Judecător redactor Răzvan Anghel 
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IIVV..  DDRREEPPTT  PPRROOCCEESSUUAALL  CCIIVVIILL  
 
 

42. Cazurile de incompatibilitate absolută. Soluţionarea anterioară în 
aceeaşi cauză a unei cereri de reexaminare întemeiată pe prevederile art. 200 
alin. 5 Cod procedură civilă. 

 
Un judecător care a pronunţat într-o cauză o încheiere prin care a soluţionat o cerere de 

reexaminare întemeiată pe prevederile art.200 alin.5 Cod.pr.civ. nu devine incompatibil în sensul art. 41 
al.1 Cod.pr.civ. să soluţioneze cauza în căile de atac întrucât nu s-a pronunţat asupra unei chestiuni 
litigioase cu înrâurire asupra soluţiei pronunţate în proces iar aspectele asupra cărora s-a pronunţat vizau 
doar regularitatea sesizării instanţei de fond ce nu mai poate fi repusă în discuţie în căile de atac. 

 
Art.41 alin.1, art. 200 alin.5 şi 6, art. 253  

din noul Cod de procedură civilă  
 

Prin cererea formulată, domnul judecător arată că înţelege să se abţină de judecarea cauzei 
în baza art. 43 alin 2 şi 3 raportat la art. 41 alin 1 C.pr.civ., având în vedere că a pronunţat în aceeaşi 
cauză, ca judecător la Tribunal încheierea nr. 29/20.05.2013 asupra unei cereri de reexaminare 
bazată pe art. 200 alin. 6 C.pr.civ., încheierea ce poate fi calificată ca fiind interlocutorie în sensul 
art. 235 C.pr.civ. 

Analizând cererea de abţinere, Curtea constată următoarele: 
Într-adevăr, potrivit art.41 alin.1 Cod.pr.civ., nu poate lua parte la judecata cauzei în apel 

judecătorul care a pronunţat o încheiere interlocutorie în respectiva cauză. 
Pe de altă parte, potrivit art.253 Cod.pr.civ. sunt încheieri interlocutorii acelea prin care, fără 

a se hotărî în totul sau în parte asupra procesului, se soluţionează excepţii procesuale, incidente 
procedurale ori alte chestiuni litigioase. 

Pe de o parte, este evident că soluţionarea unei cereri de reexaminare formulată în temeiul 
art. 200 al.5 Cod.pr.civ. nu are ca obiect nici o excepţie procesuală şi nici o chestiune litigioasă 
întrucât textul art.253 Cod.pr.civ. se referă la probleme litigioase din perspectiva părţilor cauzei 
ceea ce nu este cazul întrucât verificarea regularităţii sesizării de către instanţă în temeiul art. 200 
Cod.pr.civ. se face fără citarea pârâtului iar atât hotărârea de anulare a cererii cât şi hotărârea prin 
care se soluţionează cererea de reexaminare nu sunt pronunţate în contradictoriu cu pârâtul. 

Ca urmare, ceea ce ar putea fi în discuţie ar putea fi încadrarea acestei situaţii în categoria 
incidentelor procedurale. 

Pe de altă parte, din formularea textului art.253 Cod.pr.civ. care se referă la „alte chestiuni 
litigioase” rezultă că şi incidentele procedurale indicate în mod expres în acelaşi text constituie tot 
o chestiune litigioasă. 

Caracterul litigios al incidentului procedural presupune ca acesta să intervină în cursul 
procesului şi să fie vorba de un aspect asupra căruia părţile nu se înţeleg, litigiul ivit în legătură cu 
acest aspect fiind tranşat de instanţă înainte de soluţionarea cauzei printr-o încheiere interlocutorie 
de care este ţinută în continuare. 

Astfel se explică şi instituirea prin art.41 al.1 Cod.pr.civ. a acestui caz de incompatibilitate 
absolută întrucât instanţa chemată să soluţioneze calea de atac poate fi învestită şi cu verificarea 
legalităţii şi temeiniciei unor încheieri interlocutorii astfel cum stabileşte de exemplu art.466 al.4 
Cod.pr.civ. în cazul apelului, text ce interesează în prezenta cauză. 

Pe de altă parte, scopul instituirii acestui caz de incompatibilitate absolută este determinat de 
necesitatea asigurării în cel mai înalt grad posibil a aparenţei de imparţialitate a instanţei din 
perspectiva art. 6 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, 
în sensul de a elimina orice îndoială cu privire la imparţialitatea judecătorilor care compun 
completul de judecată inclusiv o îndoială privind obiectivitatea judecătorului chemat să soluţioneze 
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o cale de atac într-o cauză în care s-a pronunţat pe anumite aspecte litigioase ce pot fi determinante 
pentru soluţia pronunţată chiar dacă această soluţie nu a fost pronunţată de acel judecător. 

În situaţia în care judecătorul a soluţionat o cerere de reexaminare în temeiul art. 200 al.6 
Cod.pr.civ., acesta nu a soluţionat nici o problemă litigioasă între părţi astfel cum s-a arătat deja. 

Totodată, acest incident procedural intervine anterior începerii cercetării procesului, fiind 
vorba de o problemă care priveşte sesizarea instanţei iar nu de soluţionarea unei chestiuni litigioase 
cu înrâurire asupra soluţiei care se pronunţă în cauză. 

Într-o astfel de situaţie completul învestit prin repartiţia aleatorie a cauzei consideră că nu 
este legal sesizat în timp ce judecătorul ce soluţionează cererea de reexaminare consideră, din 
contră, că instanţa a fost legal sesizată, fără a dezlega nici un alt aspect al cauzei şi, în orice caz, nici 
o chestiune litigioasă. 

Aşadar, un astfel de incident procedural intervine într-o fază anterioară stabilirii cu 
caracter definitiv a regulatei sesizări a instanţei şi înainte de intrarea în cercetarea procesului. 

În plus, tocmai pentru că încheierea de soluţionare a cererii de reexaminare  are caracter 
definitiv potrivit. art. 200 al.6 Cod.pr.civ., rezultă că aspectele referitoare la regularitatea sesizării 
instanţei nu mai pot fi repuse în discuţie pe parcursul procesului şi nici în căile de atac, astfel încât 
raţiunea şi scopul prevederilor art.41 al.1 Cod.pr.civ. nu se regăsesc într-o astfel de situaţie. 

Rezultă astfel că un judecător care a pronunţat într-o cauză o încheiere prin care a 
soluţionat o cerere de reexaminare întemeiată pe prevederile art.200 al.5 Cod.pr.civ. nu devine 
incompatibil în sensul art. 41 al.1 Cod.pr.civ. să soluţioneze cauza în căile de atac. 

Faţă de aceste considerente, în conformitate cu art.51 al.5 Cod.pr.civ. se va respinge 
cererea de abţinere. 

Încheierea din 20.01.2014 
Judecător redactor Anghel Răzvan 

 
 

43. Recurs la recurs. Inadmisibilitate. Calificare greșită a căii de atac. 
Procedura în care poate fi valorificată această critică este recursul și nu 
contestația în anulare. 

 
Ceea ce se reclamă în speţă nu este necompetenţa materială a Tribunalului Tulcea de a soluţiona o 

cale de atac formulată împotriva Sentinţei Civile nr.3184/2013 a Judecătoriei Tulcea, ci împrejurarea că 
Tribunalul Tulcea trebuia să judece în complet de doi judecători calea de atac a apelului căreia îi era 
supusă Sentinţa civilă nr.3184/2013 a Judecătoriei Tulcea. 

Altfel spus, contestatorul a susţinut o aplicare greşită în speţă a dispoziţiilor art. 2822 Cod 
procedură civilă, cu consecinţe asupra calificării căii de atac căreia îi era supusă hotărârea primei instanţe, 
iar această critică, ce îşi găseşte temeiul în disp. art. 304 pct.9 C.pr.civ. – când hotărârea a fost dată cu 
încălcarea  sau aplicarea greşită a legii – putea fi valorificată numai pe calea de atac a recursului împotriva 
Deciziei civile nr.63/27.02.2014 a Tribunalului Tulcea, iar nu pe calea contestaţiei în anulare, recurentul 
neavând un drept de opţiune între cele două căi extraordinare de atac. 

 
Art. 317 și 318 Cod procedură civilă 
Art. 377 alin. 2 Cod procedură civilă 
Art. 299 Cod procedură civilă (1864) 

 
Prin cererea înregistrată la Tribunalul Tulcea la data de 14 aprilie 2014  sub nr. 855//88/2014 

contestatorul [...] a formulat contestaţie în anulare împotriva deciziei civile nr. 63 din 27 februarie 
2014 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 62/327/2011 în contradictoriu cu intimata [...] 
(fostă [...]) [...], decizie pe care o consideră nelegală şi netemeinică. 

În motivare, contestatorul arată că îşi întemeiază contestaţia pe dispoziţiile art.  317 alin. 1, 
pct. 2 şi art. 318 cod procedură civilă în sensul că, fiind admis în parte recursul împotriva sentinţei 
civile nr. 3184 din 26 septembrie 2013 pronunţată de Judecătoria Tulcea, instanţa a calificat greşit 
calea de atac ca fiind recurs în loc de apel şi a privat părţile de exercitarea unei alte căi de atac 
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împotriva hotărârilor, decizia fiind dată de judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică 
privitoare la competenţă şi, admiţând numai în parte recursul, a omis din greşeală să cerceteze 
motivul de modificare privind calculul sultei. 

Dispunând de ieşirea din indiviziune a atribuit intimatei cele două autoturisme şi suprafaţa 
de 1396 mp din teren, în valoare de 31.155,4 lei, şi i-a atribuit un lot de 1305 mp din teren şi sporul 
de valoare a apartamentului de 21.879 3 lei, Valoarea lotului său a fost stabilită la suma de 
34524,75 lei şi a fost obligat să plătească intimatei sulta de 1686 lei. 

Totodată, a fost obligat să plătească intimatei suma de  63.652 lei reprezentând jumătate din 
valoarea ratelor pentru apartamentul proprietatea sa achitate în timpul căsătoriei. 

Arată în continuare contestatorul a fost nemulţumit de modul de soluţionare a cauzei de 
către instanţa de fond şi dând crezare că sentinţa este supusă recursului, s-a adresat Tribunalului 
Tulcea, care prin decizia civilă nr. 63 din 27 februarie 2014 a soluţionat recursul, a modificat 
hotărârea atacată cu privire la valoarea masei de partaj, formarea şi valoarea loturilor şi a sultei. 
Astfel, a constatat că masa de partaj are o valoare de 65.680,15 lei, i-a fost atribuit autoturismul Aro 
în valoare de 1600 lei, a constatat că valoarea lotului său este de 36.124,75 lei, valoarea lotului 
intimatei se reduce la 29.555,4 lei şi a fost obligat la plata sultei de 3286 lei către intimată, 
menţinând celelalte dispoziţii ale hotărârii atacate. 

Consideră că decizia pronunţată este nelegală deoarece judecătorii au încălcat dispoziţiile de 
ordine publică privitoare la competenţă. Din acest punct de vedere era de observat  că în mod greşit 
a fost stabilită valoarea masei de partaj de către instanţa de fond la 65.862 lei soluţionând separat 
capătul de cerere privind partajarea ratelor achitate de părţi în timpul căsătoriei pentru apartamentul 
proprietatea sa exclusivă şi care erau în valoare de 127304 lei În mod legal atât ratele achitate 
pentru apartament cât şi sporul de valoare a apartamentului în valoare de 21.879, 3 lei reprezintă 
dreptul de creanţă în cotă de jumătate pe care îl are intimata asupra acelui bun. 

Învederează contestatorul că potrivit art. 2821 alin. 1 Cod procedură civilă nu sunt supuse 
apelului hotărârile judecătoreşti date în primă instanţă în litigii al căror obiect are o valoare de până 
la 100.000 lei tot astfel art. 6738 Cod procedură civilă hotărârile date de prima instanţă şi încheierile 
de admitere în principiu pot fi atacate cu apel sau, după caz, cu recurs iar sub acest aspect, urmează 
a se reţine că valoarea obiectului acţiunii şi respectiv a masei partajabile depăşeau suma de 100.000 
lei fiind de 192.984,15 lei situaţie în care calea de atac era apelul şi nu recursul cum a fost calificată 
de către instanţa de atac, privindu-l de o cale de atac împotriva acestor hotărâri. 

În raport de cele mai sus expuse, solicită să se contate că decizia civilă este nelegală fiind 
dată cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la competenţa materială a instanţei, 
soluţia  fiind pronunţată de o instanţă necompetentă, cale de atac fiind apelul şi nu recursul, sub 
acest aspect fiind admisibilă contestaţia în anulare. 

Prin Decizia civila nr.14/18 septembrie 2014 Tribunalul Tulcea, în complet de recurs a 
respins contestaţia în anulare ca nefondată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță a reținut că în speţă, motivele invocate de 
contestator în susţinerea contestaţiei în anulare nu se încadrează în niciunul dintre cazurile 
reglementate de art.317 și 318 C.pr.civ., contestaţia în anulare fiind o cale extraordinara de atac ce 
poate fi exercitata numai în condiţiile expres menţionate de legiuitor. 
 Împotriva acestei decizii, în termen legal a declarat recurs contestatorul [...], care a 
criticat-o pentru nelegalitate conform art. 304 pct.3 și 9 C.proc.civilă (1865) apreciind că Decizia 
civila nr.14/18.09.2014 a Tribunalului Tulcea a fost pronunţată cu încălcarea competentei de ordine 
publica a altei instanţe și cu aplicarea greșită a legii. 
 Susţine recurentul contestator că prin Decizia civilă nr.14/18.09.2014 în mod greșit s-a 
respins contestaţia în anulare ca nefondată, motivat de faptul că valoarea bunurilor și a creanţei 
pretinsă de reclamanta intimata, este mai mica de 100 000 lei, situaţie în care corect s-a calificat 
calea de atac ca fiind recurs și nu apel. 
 Fiind vorba de o acțiune de partaj de bunuri dobândite în timpul căsătoriei se impunea 
adiţionarea bunurilor soţilor cu drepturile de creanţă dobândite de foştii soţi asupra apartamentului 
proprietate personala a recurentului [...], situație în care masa partajabilă era de 192 984,15 lei. În 
raport de valoarea litigiului dedus judecăţii, hotărârea de fond pronunţată de Judecătoria Tulcea în 
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partaj era supusă atât apelului, cât și recursului, iar nu doar recursului conform art.282 C.pr.civ., 
cum greșit a reținut Tribunalul Tulcea. 
 Prin întâmpinare, intimata [...] [...] a invocat excepția inadmisibilităţii recursului, conform 
disp.art. 377 al.(2) pct.4 C.pr.civ. (1865) coroborat cu art.320 alin.(3) Cod procedura civila. 

Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Tulcea, Curtea reține următoarele: 
 În baza art. 137 C.pr.civ. vom analiza cu prioritate excepția inadmisibilităţii căii de atac  a 
recursului conform art.320 C.pr.cuiv., excepție de procedura ce face  inutilă cercetarea fondului 
cauzei. 
 Excepția se reține a fi fondată pentru următoarele considerente: 
 Posibilitatea provocării unui control judiciar al hotărârii judecătoreşti pentru motive 
referitoare la nepronunţarea acestora cu respectarea condiţiilor formale, legal prevăzute, de 
desfășurare a judecaţii sau ca o consecinţă a unui raţionament jurisdicţional eronat este reglementată 
în prezent prin norma constituţională. 
 Însă, potrivit art.129 din Constituţia României, revizuită părțile interesate pot exercita căile 
de atac numai în condiţiile legii procesuale. 
 Corespunzător acestui principiu constituțional, legiuitorul a reglementat în mod expres 
hotărârile judecătoreşti susceptibile a fi supuse reformării, căile de atac și titularii acestora, precum 
și condiţiile în care pot fi promovate  căile ordinare și extraordinare de atac, iar acest mod de 
determinare asigură un control judicios efectiv al hotărârilor judecătoreşti și satisface exigenţele 
art.21 din legea fundamentală  referitoare la liberul acces la justiție și la dreptul la un proces 
echitabil, reglementate prin Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a 
Libertăţilor Fundamentale. 
 Astfel, din coroborarea disp.art.299  C.pr.civ. cu cele ale art.377 alin.(2) pct.4 C.pr.civ. 
(1865) rezultă că hotărârile judecătoreşti pronunţate în recurs sunt irevocabile și nu mai pot fi 
supuse căii de atac a recursului. 
 Conform dispoziţiilor art. 320 alin.(3) Cod procedură civilă „Hotărârea dată în contestaţie 
în anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată”. 
 În speţă se constată că numitul [...] a investit Tribunalul Constanţa cu o contestaţie în 
anulare a Deciziei civile nr.63/27.02.2014 pronunţate de Tribunalul Tulcea în calea de atac a 
recursului, hotărâre care era irevocabilă. 

Conform dispoziţiilor legale mai sus menţionate, hotărârea pronunţată în contestaţie în 
anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea atacată. 

Cum în cauză Decizia civilă nr.63/27.02.2014 a Tribunalului Tulcea era o hotărâre 
irevocabilă nesupusă căii de atac a recursului şi Decizia Civilă nr.14/18 septembrie 2014 a 
Tribunalului Tulcea pronunţată în cadrul contestaţiei în anulare urmează acelaşi regim, conform art. 
320 al.(3) C.proc.civ, respectiv este o hotărâre judecătorească irevocabilă, exceptată de la calea de 
atac a recursului, situaţie în care se reţine că excepţia inadmisibilităţii prezentului recurs invocată de 
intimată prin întâmpinare este fondată şi urmează a fi admisă. 

În ceea ce priveşte susţinerea recurentului [...] potrivit cu care sentinţa civilă nr. 
3184/26.09.2013, pronunţată de Judecătoria Tulcea în dosarul de partaj bunuri comune, era supusă 
atât apelului, cât şi recursului, în raport cu valoarea litigiului care era superioară sumei de 100 000 
lei, Curtea constată că această critică putea fi valorificată de către recurent într-o cale de atac 
declarată împotriva Deciziei Civile nr. 63/27.02.2014 a Tribunalului Tulcea, conform dispoziţiilor 
art.304 pct.1 Cod proc.civ, dar nu în calea contestaţiei în anulare care este o cale extraordinară de 
atac, ce poate fi exercitată numai în cazurile strict reglementate de dispoziţiile art. 317 şi art. 318 
Cod proc.civ. 

Astfel, se constată că în mod judicios Tribunalul Tulcea a reţinut că aspectele ce vizează 
greşita aplicare în dosarul de partaj nr.62/327/2011 al Tribunalului Tulcea a disp.art. 2821 
C.proc.civ., cu consecinţa calificării greşite a căii de atac căreia îi era supusă sentinţa civilă 
nr.3184/2013 a Judecătoriei Tulcea, ca fiind recurs şi nu apel, puteau fi invocate numai în cadrul 
unei căi de atac a recursului formulată potrivit art.304 pct.1 şi 9 Cod proc.civ. şi împotriva Deciziei 
civile nr.63/27.02.2014 a Tribunalului Tulcea pronunţată în dosarul nr.62/327/2011, cale de atac ce 
nu a fost însă exercitată de către numitul [...]. 
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În literatura juridică şi în jurisprudenţă s-a reţinut constant că legalitatea căilor de atac – 
principiu ce guvernează procesul civil în dreptul nostru – implică totodată şi consecinţa că 
menţiunea greşită făcută în dispozitivul hotărârii care se atacă nu acordă părţii o cale de atac pe care 
legea însăşi nu a prevăzut-o sau, dimpotrivă, nu-i răpeşte părţii calea de atac pe care legea i-a 
conferit-o. 

În acest sens, calificarea greşită de către instanţă a cererii introductive ori a căii de atac 
exercitate şi, pe cale de consecinţă, pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti corespunzătoare 
calificării nu poate răpi dreptul părţii la respectiva cale de atac, întrucât căile de atac nu sunt cele 
menţionate în hotărârea atacată cu acelea prevăzute de lege. 

Prin urmare, în ipoteza în care recurentul [...] aprecia că în mod greşit Tribunalul Tulcea a 
soluţionat calea de atac a recursului împotriva sentinţei civile nr.3184/2013 a Judecătoriei Tulcea, 
deşi în realitate această hotărâre era supusă căii de atac a apelului la tribunal, avea deschisă, la 
Curtea de Apel Constanţa, calea recursului împotriva Deciziei civile nr.63/27.02.2014 a 
Tribunalului Tulcea, cale de atac în care putea invoca nelegala aplicare în partaj a dispoziţiilor art. 
2822 Cod proc.civ.în raport cu valoarea obiectului cauzei. 

Cum, în speţă, pârâtul [...] nu a exercitat recursul împotriva Deciziei civile nr.63/27.02.2014 
a Tribunalului Tulcea, acesta nu poate valorifica în cadrul prezentei contestaţii în anulare critici 
referitoare la nelegala aplicare în speţă dispoziţiilor art. 2822 Cod proc.civ., întrucât contestaţia în 
anulare este o cale extraordinară de atac ce poate fi exercitată numai pentru motivele limitativ 
prevăzute de art.317 Cod proc.civ. (nelegala citare a părţii şi încălcării dispoziţiilor de ordine 
publică referitoare la competenţă) şi de art. 318 Cod proc.civ. (dezlegarea dată este rezultatul unei 
greşeli materiale sau când instanţa, respingând recursul, a omis din greşeală să cerceteze vreunul din 
motivele de modificare sau de casare). 

În speţă criticile recurentului [...] nu se încadrează în niciunul din cazurile reglementate de 
dispoziţiile legale mai sus invocate „Nu se poate reţine incidenţa art.317 alin.(1) pct.2 Cod proc.civ. 
– „când hotărârea a fost dată de judecători cu încălcarea dispoziţiilor de ordine publică privitoare la 
competenţă”, astfel cum greşit susţine contestatorul, întrucât nu se poate pune semn de egalitate 
între necompetenţa materială a Tribunalului vizată de art.317 C.proc.civ.) şi compunerea nelegală a 
completului de judecată care ar fi fost investit cu soluţionarea căii de atac a apelului (art. 304 pct.1 
C.pr.civ.), acesta din urmă fiind un motiv de recurs, iar nu de contestaţie în anulare. 

Ceea ce se reclamă în speţă nu este necompetenţa materială a Tribunalului Tulcea de a 
soluţiona o cale de atac formulată împotriva sentinţei civile nr.3184/2013 a Judecătoriei Tulcea, ci 
împrejurarea că Tribunalul Tulcea trebuia să judece în complet de doi judecători calea de atac a 
apelului căreia îi era supusă sentinţa civilă nr. 3184/2013 a Judecătoriei Tulcea. 

Altfel spus contestatorul a susţinut o aplicare greşită în speţă a dispoziţiilor art. 2822 Cod 
procedură civilă, cu consecinţe asupra calificării căii de atac căreia îi era supusă hotărârea primei 
instanţe, iar această critică, ce îşi găseşte temeiul în disp. art. 304 pct.9 C.pr.civ. – când hotărârea a 
fost dată cu încălcarea  sau aplicarea greşită a legii – putea fi valorificată numai pe calea de atac a 
recursului împotriva deciziei civile nr.63/27.02.2014 a Tribunalului Tulcea, iar nu pe calea 
contestaţiei în anulare, recurentul neavând un drept de opţiune între cele două căi extraordinare de 
atac. 

Exercitarea unui drept de către titularul său nu poate avea loc decât într-un cadru prestabilit 
de legiuitor, cu respectarea anumitor exigenţe, între care şi stabilirea ordinii în care se exercită căile 
de atac şi categoriile de hotărâri judecătoreşti supuse căilor ordinare şi extraordinare de atac. 

Cum în speţă contestatorul [...] nu a înţeles să exercite împotriva Deciziei civile nr. 
63/27.02.2014 a Tribunalului Tulcea calea de atac a recursului, pentru a supune controlului Curţii 
de Apel Constanţa legalitatea acestei hotărâri sub aspectul calificării căii de atac soluţionată de 
tribunal şi implicit legalitatea aplicării în speţă a dispoziţiilor art. 2822 Cod procedură civilă, Curtea 
constată că Decizia civilă nr. 63/27.02.2014 a fost pronunţată de Tribunalul Tulcea în recurs şi este 
irevocabilă, regim pe care îl urmează şi decizia civilă nr.14/18 septembrie 2014 pronunţată de 
Tribunalul Tulcea  în cadrul contestaţiei în anulare promovată de contestator. 

Faţă de caracterul irevocabil al Deciziei civile nr.63/27.02.2014 pronunţate de Tribunalului 
Tulcea, în conformitate cu dispoziţiile art.320 alin.(3) Cod procedura civilă coroborate cu art.377 
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alin.(2) Cod pr.civ., Curtea va admite excepţia inadmisibilităţii recursului formulat împotriva 
deciziei mai sus menţionate, cu consecinţa respingerii prezentului recurs ca inadmisibil. 

Decizia civilă nr. 343/C/19.11.2014 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
44. Recurs formulat împotriva unei decizii pronunțate în apel într-o cauză 

având ca obiect o cerere de rectificare a înscrierilor efectuate în cartea funciară, 
formulată după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă. 
Inadmisibilitate. 

 
Este inadmisibil recursul formulat împotriva unei decizii pronunţate în apel într-o cauză având ca 

obiect o cerere de rectificare a înscrierilor efectuate în cartea funciară, în condiţiile în care acţiunea 
reclamantei a fost introdusă după intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă, regimul juridic al 
căilor de atac ce se pot exercita împotriva hotărârii pronunţată de instanţa de fond fiind cel stabilit de 
prevederile art.33 alin.2 coroborat cu art.31 alin.5 din Legea nr.7/1996, astfel cum a fost modificată prin 
art.26 din Legea nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură 
civilă. 

Din această perspectivă are relevanţă data la care s-a înregistrat cererea la prima instanţă 
iar nu data la care reclamantul a solicitat oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară 
rectificarea înscrierii.  

 
Art.33 alin.2, art.31 alin.5 din Legea nr.7/1996 

Art.26 din Legea nr.76/2012 
 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Constanţa la 06.06.2013, reclamanta [...], a 

solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâţii [...] şi OCPI Constanta - Biroul de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara, ca în temeiul art. 33-38 din Legea nr.7/1996 a cadastrului si publicităţii 
imobiliare să dispună rectificarea înscrierii din cuprinsului cărţii funciare a imobilului situat in 
Eforie Nord, [...], Jud. Constanta, înscris in CF nr. … si identificat cu număr cadastral …, astfel 
cum rezultă din cuprinsul încheierii de carte funciară nr. [...]/12.04.2002 pronunţată de Judecătoria 
Constanta - Biroul de Carte Funciara, în sensul întabulării in favoarea reclamantei a dreptului de 
proprietate asupra terenului in suprafaţă de 152 mp situat in Eforie Nord, [...], care face parte 
integrantă din suprafaţa de 748 mp înscrisă in CF 835 a localităţii Eforie şi al rectificării suprafeţei 
de 748 mp intabulată in favoarea pârâtului [...], în sensul reducerii ei la suprafaţa de 596 mp, 
potrivit constatărilor din decizia civila nr. 827/2011 a Tribunalului Constanta. 

În motivare s-a arătat că prin cererea înregistrată sub numărul 4264/23.01.2013 la BCPI 
Constanta, reclamanta a solicitat intabularea dreptului de proprietate asupra terenului in suprafaţă de 
152 mp situat in Eforie Nord, [...], dobândit pe calea uzucapiunii de 30 de ani în contradictoriu cu 
[...] şi constatat in favoarea sa prin sentinţa civilă nr.11980/09.09.2003 a Judecătoriei Constanta. 

Cererea de intabulare a fost respinsă cu motivarea că imobilul face parte integranta din 
suprafaţa de 748 mp, identificata cu nr. cadastral … şi înscrisă in cartea funciara nr. … a localităţii 
Eforie, ce are ca proprietar pe [...] in cota de 1/1. 

S-a pretins că aceste menţiuni nu mai corespund realităţii juridice extratabulare şi că între 
părţi au existat, de-a lungul timpului, numeroase litigii cu privire la terenul a cărui intabulare s-a 
solicitat, respectiv: 

1. Prin cererea înregistrata sub numărul 21333/1998, paratul [...] a solicitat instanţei, in 
contradictoriu cu Consiliul Local Eforie, să constate că a dobândit dreptul de proprietate asupra 
terenului in suprafaţa de 748 mp situat in Eforie Nord, [...] prin uzucapiunea de 30 de ani; deşi 
Consiliul Local Eforie nu avea calitatea de proprietar al întregii suprafeţe de 748 mp teren, ci doar 
al terenului de 596 mp, prin sentinţa civilă nr. 10841/21.06.1999, irevocabila prin decizia nr. 
1402/2000 pronunţata de Curtea de Apel Constanta, instanţa de fond a admis în mod greşit acţiunea 
şi a constatat că pârâtul a dobândit dreptul de proprietate asupra terenului de 748 mp. 
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2. Prin cererea înregistrata sub numărul 5058/2003 pe rolul Judecătoriei Constanta, 
reclamanta a solicitat instanţei, în contradictoriu cu [...], să constate că a dobândit, pe calea 
uzucapiunii lungi de 30 de ani, dreptul de proprietate asupra terenului in suprafaţa de 152 mp situat 
in Eforie Nord, [...]. Apreciind ca sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege şi că acţiunea este 
formulata in contradictoriu cu adevăratul proprietar, Judecătoria Constanţa a admis acţiunea prin 
sentinţa civila nr. 11980/2003, prin care a constat că reclamanta a dobândit dreptul de proprietate 
asupra terenului in suprafaţa de 152 mp situat in Eforie Nord, [...], ce face parte integranta din 
suprafaţa de 748 mp uzucapată de pârâtul [...]. 

3. Prin cererea înregistrata pe rolul Judecătoriei Constanta sub nr. 6475/2013, [...] a solicitat 
evacuarea pârâţilor [...], [...] si [...] de pe terenul in suprafaţa de 748 mp situat in oraşul Eforie Nord, 
aflat în proprietatea sa; ulterior reclamantul şi-a modificat obiectul acţiunii, apreciind ca aceasta 
este, in realitate, o acţiune in revendicare; [...] a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională. 

La acest dosar a fost conexat dosarul nr.12146/2004 al Judecătoriei Constanţa, ce avea ca 
obiect acţiunea în revendicare formulată de reclamanta [...] in contradictoriu cu pârâtul [...]. 

Prin sentinţa civila nr.4375/03.03.2013, pronunţata de Judecătoria Constanta in dosarul 
nr.6475/2003, a fost admisă în parte cererea formulată de [...] şi obligaţi pârâţii [...], [...] si [...] să-i 
lase in deplina proprietate si posesie terenul in suprafaţă de 596 mp situat in Eforie Nord, [...] - 
astfel cum a fost individualizat in raportul de expertiza tehnica judiciara întocmit de exp. [...]; s-a 
dispus evacuarea pârâţilor [...] si [...] din imobil, s-a anulat ca netimbrată cererea reconvenţională 
formulată de [...], s-a admis cererea conexă formulată de aceasta din urmă, iar pârâtul [...] a fost 
obligat să îi lase în deplina proprietate şi posesie terenul in suprafaţa de 152 mp situat in Eforie 
Nord, [...], jud. Constanta; s-a respins cererea de intervenţie in interes propriu formulata de 
intervenientul [...]. 

Această hotărâre judecătorească a fost casată prin decizia civilă nr. 760/2006 a Tribunalului 
Constanţa, iar în rejudecare cauza a fost soluţionată prin sentinţa civila nr.8597/01.04.2010, prin 
care Judecătoria Constanţa a admis acţiunea intervenientului [...] şi acţiunea conexă; a  obligat 
reclamantul [...] să-i lase intervenientului in deplina proprietate si posesie terenul situat in Eforie 
Nord, [...], lotul 83 B, a dispus grăniţuirea proprietăţilor părţilor si l-a obligat pe [...] să-i lase 
reclamantei din prezenta cauză, în deplina proprietate și posesie, terenul în suprafaţă de 152 mp, 
astfel cum a fost individualizat in raportul de expertiză. 

Prin decizia civila nr.827/23.06.2011 pronunţata de Tribunalul Constanta in dosarul 
nr.4551/212/2006, a fost admis recursul formulat de [...] împotriva acestei sentinţe, cu consecinţa 
modificării ei în parte, în sensul respingerii cererii de intervenţie in interes propriu formulată de [...] 
şi a acţiunii in revendicare formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâţii [...] si [...]; s-au 
menţinut celelalte dispoziţii ale sentinţei civile recurate, care au privit modalitatea de soluţionare a 
cererii conexe. 

S-a pretins, prin urmare, că soluţia de admitere a acţiunii în revendicare pe care reclamanta a 
formulat-o în contradictoriu cu pârâtul [...] a fost menţinută şi că în justificarea acestei soluţii s-a 
reţinut corect că aceasta a uzucapat un teren in contradictoriu cu un proprietar care a cumpărat lotul 
83 B din parcelarea soţilor [...], in vreme ce reclamantul [...] a obţinut suprafaţa de 748 mp prin 
uzucapiune împotriva statului, pe loturile 83 si 83B din parcelarea soţilor [...], fără să ţină cont, însă, 
că lotul 83 era proprietatea lui [...]. 

S-a concluzionat că, urmare a acestor constatări judecătoreşti, menţiunile cuprinse in CF 835 
a UAT Eforie nu mai corespund realităţii si se impune corelarea lor cu realitatea juridică, astfel cum 
aceasta rezultă din cuprinsul deciziei civile nr. 827/2011 a Tribunalului Constanta. 

Intimatul [...] a solicitat prin întâmpinare respingerea cererii de rectificare a cărţii funciare şi 
obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. 

Respingerea cererii a fost solicitată şi prin întâmpinarea formulată de OCPI Constanţa, care 
a invocat şi excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive.  

Prin sentinţa civilă nr.14886/11.12.2013 Judecătoria Constanţa a admis excepţia lipsei 
calităţii procesual pasive a pârâtului OCPI Constanţa; a respins acţiunea formulată în contradictoriu 
cu pârâtul OCPI Constanţa, ca fiind formulată în contradictoriu cu o persoană fără calitate procesual 
pasivă; a respins excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată de pârâtul [...], a admis în parte acţiunea 
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formulata de reclamanta [...] şi a dispus rectificarea înscrierii din cuprinsul cărţii funciare nr.104363 
(provenită din cartea funciară de pe hârtie cu numărul 835) UAT Eforie, cu  privire la imobilul 
situat în Eforie Nord, [...], judeţul Constanţa, în suprafaţă de 748 mp, conform sentinţei 8597/2010 a 
Judecătoriei Constanţa.  

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a OCPI Constanţa s-a reţinut că, 
raportat la dispoziţiile Legii nr.7/1996, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara nu intervine in 
operaţiunile de carte funciară (înscriere, radiere, rectificare) în vederea realizării unor drepturi 
proprii, ci in exerciţiul unor atribuţii care i-au fost conferite de lege, fără a se naşte raporturi juridice 
cu caracter civil în legătură cu imobilele evidenţiate in cuprinsul colilor de carte funciară. 

Faţă de aceste considerente, reţinând că reclamantul nu a justificat calitatea procesuală a 
pârâtului în prezenta cauză, instanţa a constatat întemeiată excepţia lipsei calităţii procesuale pasive 
invocate de OCPI Constanţa şi a respins acţiunea faţă de acest pârât. 

Excepţia inadmisibilităţii acţiunii a fost respinsă cu motivarea că acţiunea de faţă nu 
reprezintă o plângere împotriva încheierii de respingere a cererii de intabulare, ci o cerere de 
rectificare a înscrierii în cartea funciară, care se soluţionează potrivit art.33 - 38 din Legea nr.7/1996 
şi art.907-908 Cod civil şi are o finalitate diferită de plângerea formulată împotriva încheierii de 
carte funciară. 

Raportându-se la prevederile art.908 din Codul civil, instanţa de fond a subliniat că acţiunea 
în rectificarea înscrierii din cartea funciară tinde să asigure corespondenta între evidenţa cărţii 
funciare si situaţia juridica reală a imobilelor, iar admisibilitatea ei nu este condiţionată de 
parcurgerea procedurii de înscriere, inclusiv de formularea cererii de reexaminare împotriva 
încheierii de respingere a înscrierii, de către persoana interesată, mai cu seamă în situaţia în care 
înscrierea dreptului de proprietate al persoanei interesate, în speţă, a reclamantei, nu este posibilă ca 
urmare a existenţei înscrierii dreptului pârâtului în cartea funciară. 

Pe fondul cererii s-a reţinut, în esenţă, că potrivit deciziei civile nr. 827/23.06.2011, 
pronunţata de Tribunalul Constanta in dosarul nr. 4551/212/2006, irevocabilă, terenul în suprafaţă 
de 152 mp, aflat în proprietatea reclamantei [...] şi în posesia pârâtului [...], face parte din suprafaţa 
de 748 mp identificată cu nr. cadastral 582 înscris în cartea funciară nr…. a localităţii Eforie, ce are 
ca titular pe pârât; aşa fiind, înscrierea dreptului de proprietate al pârâtului cu privire la suprafaţa de 
152 mp, ce face parte integrantă din suprafaţa de 748 mp identificată cu nr. cadastral ,,,, înscris în 
cartea funciară nr. … a localităţii Eforie, nu mai corespunde situaţiei juridice reale, stabilită cu 
putere de lucru judecat prin decizia civilă nr.827/23.06.2011, pronunţata de Tribunalul Constanta in 
dosarul nr.4551/212/2006, care a statuat că dreptul de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 
152 mp se află în patrimoniul reclamantei şi că posesia pârâtului este nelegitimă. 

Apelul declarat împotriva acestei sentinţe de pârâtul [...] a fost respins ca nefondat de 
Tribunalul Constanţa prin decizia civilă nr. 473/17.06.2014.  

La pronunţarea hotărârii au fost avute în vedere statuările hotărârilor judecătoreşti prin care 
au fost soluţionate litigiile referitoare la existenţa şi întinderea dreptului de proprietate al părţilor 
asupra terenului în suprafaţă totală de 748 mp situat în Eforie Nord, [...] şi [...], la care s-a făcut 
referire în cuprinsul cererii de chemare în judecată, în raport de care s-a constatat că pârâtul a fost 
obligat prin hotărâre irevocabilă să lase reclamantei în deplină proprietate şi posesie suprafaţa de 
152 mp, ce a fost individualizată prin raportul de expertiză. 

S-a reţinut că prin încheierea nr.4264/23.01.2013 emisă de OCPI Constanţa a fost respinsă 
cererea de intabulare a dreptului de proprietate  cu privire la imobilul cu nr. cadastral …, înscris în 
cartea funciară 104363 UAT Eforie, având ca proprietar pe [...], şi s-a constatat că terenul face parte 
din suprafaţa de 748 mp identificată cu nr. cadastral 582, înscrisă în cartea funciară nr.835 a 
localităţii Eforie. 

S-a făcut trimitere la prevederile art.33 şi art.34 din Legea nr.7/1996 şi, raportat la situaţia de 
fapt expusă s-a concluzionat că, urmare a acţiunii în revendicare declanşată cu succes împotriva 
pârâtului [...], acesta justifică, în prezent, doar calitatea de proprietar al terenului în suprafaţă de 596 
mp, iar nu cu privire la întreaga suprafaţă de 748 mp cu care este înscris în cartea funciară. 

Referitor la modalitatea în care instanţa de fond a omis a se pronunţa asupra unui capăt de 
cerere, respectiv cel având ca obiect rectificarea suprafeţei de 748 mp înscrisă în favoarea pârâtului 
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[...], conform situaţiei extratabulare existentă în prezent, în sensul reducerii acesteia la suprafaţa de 
596 mp, astfel cum a fost constatată prin decizia nr. 827/2011 a Tribunalului Constanţa, s-a 
constatat că dispozitivul sentinţei civile nu lămureşte care este modalitatea concretă în care urmează 
a se realiza rectificarea de Carte funciară şi că trimiterea generică la „decizia nr.827/2011” creează 
pentru reclamantă doar premizele unei cereri în lămurirea dispozitivului, câtă vreme în sarcina 
OCPI nu se stabileşte o obligaţie concretă de rectificare a Cărţii funciare. 

A apreciat tribunalul că neajunsul formal al soluţiei astfel pronunţate nu poate fi, însă, 
valorificat de pârât în propria cale de atac câtă vreme, pe de o parte, nu a fost titularul cererii de 
chemare în judecată, deci nu poate invoca nepronunţarea asupra unor cereri pe care nu le-a 
formulat, cu consecinţa desfiinţării sentinţei şi a trimiterii cauzei spre rejudecare, iar pe de altă 
parte, pentru că potrivit dispoziţiilor art.445 din NCPC, îndreptarea, lămurirea, înlăturarea 
dispoziţiilor contradictorii sau completarea hotărârii nu pot fi cerute pe calea apelului sau 
recursului, ci doar în condiţiile art. 442-444 din acelaşi cod; totodată, nedeterminarea în concret a 
modalităţii în care urmează a se realiza rectificarea de carte funciară nu produce consecinţe 
vătămătoare pentru pârât câtă vreme instanţa de fond a făcut trimitere la dispoziţiile deciziei civile 
nr.827/2011, iar acestea îi sunt opozabile apelantului din prezenta cauză. 

Inadmisibilitatea raportată la prevederile art.907 din noul Cod civil a fost înlăturată cu 
motivarea că omisiunea instanţei de fond de a cerceta apărarea pârâtului nu conduce la soluţia de 
desfiinţare a sentinţei apelate pentru că, potrivit art. 480 alin.2 din noul Cod de procedură civilă, 
instanţa de apel urmează a suplini considerentele instanţei de fond, câtă vreme soluţia de respingere 
a excepţiei este cea corectă. 

S-a constatat că instanţa de fond a fost investită cu acţiune în rectificare de carte funciară, nu 
cu plângere împotriva încheierii de respingere nr. 4264/23.01.2013, pentru ca reclamanta să fie 
obligată să urmeze procedura prevăzută de art. 31 din Legea nr. 7/1996. 

În final, însă, rectificarea de carte funciară nu valorează, pentru reclamantă, cu intabularea 
dreptului de proprietate în favoarea sa, iar intabularea nu se va putea realiza decât tot în condiţiile 
enunţare în încheierea de respingere, deci prin întocmirea, conform art. 880 din Noul Cod civil, a 
documentaţiei cadastrale proprii şi a efectuării operaţiunilor de dezlipire a lotului de 748 mp. 

Fără a fi condiţionată de intabularea dreptului de proprietate al reclamantei asupra terenului 
de 152 mp, rectificarea de carte funciară îi serveşte acesteia drept fundament pentru o astfel de 
operaţiune (intabularea), iar neparcurgerea procedurii de contestare a încheierii de respingere nu 
impietează asupra posibilităţii reclamantei de a cere, în temeiul art.33 şi 34 din Legea nr. 7/1996, 
raportat la art. 908-909 din Codul civil, rectificarea cărţii funciare a pârâtului, care nu mai 
corespunde realităţii.  

Pe fondul cauzei s-a reţinut că, în condiţiile în care pârâtul nu se mai legitimează în prezent 
ca titular al dreptului de proprietate asupra întregii suprafeţe de teren de 748 mp, ci doar cu privire 
la suprafaţa de 596 mp, instanţa de fond în mod corect a dispus rectificarea cărţii funciare. 

A fost înlăturată apărarea potrivit căreia reclamanta nu a obţinut o hotărâre judecătorească în 
anularea, rezoluţiunea, rezilierea sau orice formă de ineficacitate a actului juridic în baza căruia s-a 
realizat intabularea, câtă vreme limitele dreptului de proprietate ale pârâtului au fost determinate în 
cadrul unei acţiuni în comparare de titluri, iar hotărârea judecătorească ce a finalizat-o se bucură de 
puterea lucrului judecat. 

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâtul [...] şi a criticat-o pentru nelegalitate 
conform art.488 pct. 5 şi 8 din Codul de procedură civilă. 

Sub un prim aspect s-a invocat nesocotirea prevederilor art.176 pct.4 şi a art.42 pct.1 din 
Codul de procedură civilă în condiţiile în care, deşi s-a invocat un caz de incompatibilitate a 
completului de judecată care a pronunţat hotărârea recurată, acesta nu s-a abţinut de la soluţionarea 
cauzei şi, mai mult, şi-a exprimat oral, în sala de şedinţă, punctul de vedere, arătând că hotărârea nu 
poate fi pusă în executare câtă vreme menţionează expres necesitatea existenţei unei documentaţii 
de cadastru pentru dezmembrare. 

Al doilea motiv de recurs a vizat soluţia dată criticii referitoare la nepronunţarea instanţei de 
fond asupra tuturor cererilor deduse judecăţii; s-a pretins că prevederile art.444 din Codul de 
procedură civilă, la care a făcut trimitere tribunalul, nu exclud posibilitatea promovării căii de atac 
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în condiţiile în care recurentul era nemulţumit de hotărârea în sine, iar omisiunea instanţei de a 
soluţiona un capăt de cerere presupunea efectuarea de probe, care se putea realiza doar într-o casare 
cu trimitere. 

A criticat recurentul şi soluţia dată celor două excepţii de inadmisibilitate – raportate la 
prevederile art.31 din Legea nr.7/1996 şi ale art.907 din Codul civil – şi a susţinut că rectificarea, în 
sine, este o operaţiune tehnico materială prin care se asigură corespondenţa între evidenţa cărţii 
funciare şi situaţia juridică reală a imobilelor, care poate fi dispusă fie pe baza recunoaşterii 
titularului înscrierii, fie pe baza unei hotărâri judecătoreşti de rectificare, pronunţată în baza 
hotărârii prin care s-a soluţionat o acţiune în anularea, rezoluţiunea, reducţiunea sau altă formă de 
ineficacitate a actului juridic civil, ori cererea de rectificare formulată de reclamanta intimată nu se 
întemeiază pe o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă prin care actul de proprietate al 
recurentului să fi fost desfiinţat. 

Intimata reclamantă a invocat prin întâmpinare excepţia inadmisibilităţii recursului, în 
susţinerea căreia a invocat prevederile art.33 şi art.31 alin.5 din Legea nr.7/1996, coroborate cu 
dispoziţiile art.483 teza a II din Codul de procedură civilă, norme legale potrivit cărora hotărârea 
pronunţată de judecătorie în acţiunea având ca obiect rectificarea înscrierii de carte funciară poate fi 
atacată numai cu apel, iar hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în care legea prevede că 
hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului, nu sunt supuse recursului.   

Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea recursului ca neîntemeiat. 
Conform art.248 alin. 1 din Codul de procedură civilă, Curtea a analizat cu prioritate 

excepţia invocată şi a constatat că este întemeiată pentru următoarele considerente: 
Posibilitatea provocării unui control judiciar al hotărârilor judecătoreşti, pentru motive 

referitoare la pronunţarea acestora cu nerespectarea condiţiilor formale, legal prevăzute, de 
desfăşurare a judecăţii sau ca o consecinţă a unui raţionament jurisdicţional eronat, este 
reglementată în prezent prin normă constituţională.  
 Însă, potrivit art.129 din Constituţia României, revizuită, părţile interesate pot exercita căile 
de atac numai în condiţiile legii procesuale.  
  Corespunzător acestui principiu constituţional, legiuitorul a reglementat în mod expres 
hotărârile susceptibile a fi supuse reformării, căile de atac şi titularii acestora, iar acest mod de 
determinare asigură un control judiciar efectiv al hotărârilor judecătoreşti şi satisface exigenţele art. 
21 din legea fundamentală, referitoare la liberul acces la justiţie şi la dreptul la un proces echitabil, 
reglementate prin Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  
 În materia publicităţii imobiliare, modul de exercitare a controlului judiciar asupra 
hotărârilor judecătoreşti pronunţate de instanţele de fond în cererile de rectificare a înscrierilor şi 
radierilor efectuate în cărţile funciare este reglementat de prevederile art.33 alin.2 din Legea 
nr.7/1996, care fac trimitere la art.31 din acelaşi act normativ.  
 Astfel, potrivit normelor legale menţionate, în forma în vigoare la data introducerii acţiunii 
reclamantei, în cazul acţiunilor în rectificare, prevederile art.31 din lege se aplică în mod 
corespunzător, iar conform art.31 alin.5, hotărârea pronunţată de judecătorie în această materie 
poate fi atacată numai cu apel.  
 În speţă, prin acţiunea adresată instanţei de fond intimata reclamantă a solicitat rectificarea 
înscrierii din cuprinsul cărţii funciare a imobilului situat în Eforie Nord, [...] şi înscrierea dreptului 
său de proprietate asupra suprafeţei de 152 mp, din totalul de 748 mp, şi a pretins că înscrierea a 
cărei rectificare se cere nu mai este concordantă cu situaţia reală actuală a imobilului. 
 Cum acţiunea reclamantei a fost introdusă după intrarea în vigoare a noului Cod de 
procedură civilă, respectiv la 06.06.2013, regimul juridic al căilor de atac ce se pot exercita 
împotriva hotărârii pronunţată de instanţa de fond este cel stabilit de prevederile art.33 alin.2 
coroborat cu art.31 alin.5 din Legea nr.7/1996, astfel cum a fost modificată prin art.26 din Legea 
nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă şi 
republicată în baza art. III din Legea nr.133/2012, deci aceasta poate fi atacată numai cu apel. 
 Este lipsită de relevanţă în determinarea regimului juridic al căilor de atac ce se pot exercita 
împotriva hotărârii instanţei de fond data la care reclamanta intimată a solicitat OCPI Constanţa 
întabularea dreptului său de proprietate asupra terenului în suprafaţă de 152 mp, care a fost 
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anterioară intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă şi modificării adusă art.50 din Legea 
nr.7/1996 (in numerotarea existentă anterior republicării din 2012) prin art.26 din Legea nr.76/2012, 
pentru că procedura desfăşurată în faţa OCPI Constanţa are caracterul unei proceduri prealabile, 
care nu poate fi asimilată procedurii judiciare şi nu poate fi avută în vedere la stabilirea regimului 
juridic al hotărârii supusă controlului judiciar în cauză. De altfel, acţiunea de faţă nici nu reprezintă 
o continuare a procedurii prealabile declanşată la 23.01.2013 pentru că instanţa de fond nu a fost 
investită cu plângere împotriva încheierii nr.4264/23.01.2013, prin care OCPI Constanţa a respins 
cererea de întabulare formulată de reclamanta intimată, ci cu o acţiune de sine stătătoare, de 
rectificare a cărţii funciare deschisă în favoarea recurentului pârât pentru imobilul din Eforie Nord, 
[...].  
 Prin urmare, cum recurentul pârât a atacat hotărârea instanţei de fond cu apel, Curtea 
constată că procedura controlului judiciar a fost epuizată în cauză, iar recursul declarat împotriva 
deciziei din apel nu este admisibil, conform art.483 alin.2 teza ultimă din noul Cod de procedură 
civilă, care dispun că „nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile în 
care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului”.  
 Pentru motivele arătate, în temeiul normei procedurale anterior menţionate, coroborată cu 
art.33 alin.2 şi art.31 alin.5 din Legea nr.7/1996, recursul va fi respins ca inadmisibil. 

Decizia civilă nr. 309/C/22.10.2014 
Rezumat:Judecător Răzvan Anghel 

 
 

45. Respingerea acţiunii ca inadmisibilă pentru neîndeplinirea procedurii 
de informare privind avantajele medierii. Consecinţele declarării 
neconstituţionale a dispoziţiilor legale care impuneau această procedură. 
 

În situaţia în care prima instanţă a respins ca inadmisibilă cererea pentru motivul că reclamanta nu 
a realizat procedura de informare privind avantajele medierii, urmare a faptului că, prin Decizia nr. 
266/2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul 
de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 alin. (1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 soluţia 
primei instanţe a rămas fără suport legal şi se impune soluţionarea în fond a cauzei. 
 

Decizia Curții Constituţionale nr. 266/2014 
Art. 2 alin. (1) şi (12) din Legea nr. 192/2006 

 
Prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 20.12.2013 şi înregistrată pe rolul 

Tribunalului Constanţa sub număr de dosar 10604/118/2013, reclamantul [...] a solicitat în 
contradictoriu cu pârâta  SC […] obligarea acesteia la plata drepturilor salariale în cuantum de 7000 
lei şi a despăgubirilor morale în sumă de 1000 lei. 

In motivarea cererii, reclamantul a arătat ca a fost angajatul societății parate, conform 
contractului individual de munca nr. 6/31.05.2013 şi deşi a efectuat ore de muncă peste programul 
de 2 ore prevăzut în contract, precum şi în zilele de sărbători egale, nu a fost retribuit de pârâtă 
conform orelor prestate. 
 In drept, reclamantul a invocat art. 164-172 din Codul muncii. 
 Parata SC [...] SRL a depus întâmpinare, prin care a invocat excepţia prematurităţii 
introducerii cererii de chemare în judecată faţă de disp. art.60 indice  alin.1 lit.e din Legea 
nr.192/2006. Pe fondul cauzei, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată. 

În drept, au fost invocate disp. art.205 NCPC. 
La termenul de judecată din data de 31 martie 2014, instanţa a calificat excepţia 

prematurităţii acţiunii ca fiind excepţia inadmisibilităţii acesteia. 
 Analizând excepţia invocată prin prisma materialului probator existent la dosarul cauzei şi 
a dispoziţiilor normative incidente, instanţa a apreciat că  aceasta este întemeiată pentru 
următoarele considerente: 
 Faţă de dispoziţiile art. 248 alin. (1) NCPC, instanţa este obligată să se pronunţe cu 
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prioritate asupra excepţiei inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, excepţie de procedură, 
relativă, cu caracter peremptoriu, deoarece o eventuală admitere a acesteia face de prisos cercetarea 
în fond a cauzei. 
 Prin sentinţa civilă nr. 1010/28.04.2014, Tribunalul Constanţa a admis excepţia 
inadmisibilităţii cererii, a respins acţiunea formulată de reclamantul [...]a în contradictoriu cu 
pârâta SC [...] SRL Ovidiu ca inadmisibilă şi a fost obligat reclamantul la plata către pârâtă a 
sumei de 700 lei cheltuieli de judecată.  
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
 Prin contractul individual de munca nr. 6/31.05.20135, reclamantul a fost angajat la SC [...] 
SRL pe perioada nedeterminata, începând cu data de 1.06.2012, ca şofer maşină mare tonaj. Salariul 
reclamantei a fost stabilit la suma de 188 lei/lună, timpul de lucru fiind de 2 ore/zi. 
 Ulterior, a fost emisă decizia nr. 3/21.11.2013, prin care încetează raporturile de munca 
dintre părţi, începând cu data de 21.11.2013, in temeiul art. 81 alin.7 din Codul muncii. 

Prin prezenta acțiune, reclamantul a solicitat drepturi salariale restante și daune interese, 
obiect ce se circumscrie categoriei litigiilor de muncă izvorâte din executarea contractelor 
individuale de muncă. 
 Conform art. 2 Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, 
dacă legea nu prevede altfel, părţile, persoane fizice sau persoane juridice, sunt obligate să 
participe la şedinţa de informare privind avantajele medierii, inclusiv, dacă este cazul, după 
declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente, în vederea soluţionării pe această cale a 
conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, în condiţiile 
prevăzute de lege. Dovada participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii se face 
printr-un certificat de informare eliberat de mediatorul care a realizat informarea. Dacă una dintre 
părţi refuză în scris participarea la şedinţa de informare, nu răspunde invitaţiei prevăzute la art. 43 
alin. (1) ori nu se prezintă la data fixată pentru şedinţa de informare, se întocmeşte un proces-
verbal, care se depune la dosarul instanţei. Instanţa va respinge cererea de chemare în judecată ca 
inadmisibilă în caz de neîndeplinire de către reclamant a obligaţiei de a participa la şedinţa de 
informare privind medierea, anterior introducerii cererii de chemare în judecată, sau după 
declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, pentru litigiile în materiile 
prevăzute de art. 601 alin. (1) lit. a)-f). 
 Conform art. 601 alin. 1 lit. e din Legea nr. 192/2006, în litigiile ce pot face, potrivit legii, 
obiect al medierii sau al altei forme alternative de soluţionare a conflictelor, părţile şi/sau partea 
interesată, după caz, sunt ţinute să facă dovada că au participat la şedinţa de informare cu privire 
la avantajele medierii, în următoarele materii: … e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, 
executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă.  

Potrivit art. VII din OUG nr. 3/2013, dispoziţiile art. 2 alin. (12) din Legea nr. 192/2006 
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, cu modificările şi completările ulterioare, 
referitoare la sancţiunea inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, se aplică numai 
proceselor începute după data de 1 august 2013. 

Ceea ce se retine este ca procedura informării asupra avantajelor medierii este obligatorie 
pentru litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de 
muncă, începute după data de 1 august 2013, scopul acestei proceduri fiind preîntâmpinarea unui 
litigiu și soluționării unui conflict pe cale amiabilă. 

Drept urmare, instanța a apreciat ca, anterior introducerii acţiunii introductive, reclamantul 
avea obligația parcurgerii procedurii informării privind avantajele medierii fata de aceasta parata. 
Din analiza art. 2 alin. 12  din Legea nr. 192/2006 se retine ca aceasta procedura poate fi parcursa si 
după declanşarea procesului până la termenul dat de instanţă în acest scop, situaţie faţă de care 
reclamantul nu s-a conformat, apreciind că angajatorul este cel obligat la parcurgerea acestei 
proceduri (precizări fila 91). 

Pentru aceste considerente, instanța a admis excepția inadmisibilității si a respins cererea de 
chemare în judecată, ca inadmisibilă. 
 În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, în conformitate cu dispoziţiile art. 453 NCPC, 
cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată este întemeiată, având 



 

 253 

în vedere faptul că acesta din urmă se află în ipoteza prevăzută de textul de lege, aceea de a fi 
pierdut procesul. 
 Drept urmare, reclamantul a fost obligat la plata către pârâtă a sumei de 700 lei reprezentând 
cheltuieli de judecată, constând în onorariu avocat (fila 12). 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate 
şi netemeinicie, invocând în esenţă următoarele: consideră că sentinţa este netemeinică, motivat 
de faptul că în materia litigiilor de muncă sarcina probei revine angajatorului şi acesta era obligat ca 
în momentul primirii citaţiei pentru judecata cauzei să facă o invitaţie privind procedura medierii, 
precum şi a depune probele ce atestă plata salariului; de asemenea în contextul prevederilor legale 
în conformitate cu care în litigiile de muncă cererea este scutită de taxa de timbru, procedura 
medierii ce presupune anumite costuri ar contraveni acestor prevederi; în ce priveşte cheltuielile de 
judecată consideră că nu se poate încadra în disp. art. 453 cod pr.civilă, întrucât consideră că nu se 
află în ipoteza pierderii procesului, soluţia dată fiind una întemeiată pe o excepţie şi nu pe fondul 
cauzei; solicită admiterea apelului şi trimiterea cauzei spre rejudecare la Tribunalul Constanţa.  

În drept, se invocă dispoziţiile art. 466 cod pr.civilă.  
Intimata a depus la dosar întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca 

nefondat, cu obligarea reclamantului la cheltuieli de judecată.   
În apel nu s-au administrat alte probe.  
Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate, a susţinerilor părţilor, a 

prevederilor legale aplicabile şi a probatoriului administrat în cauză, în conformitate cu art. 
476 – 480 cod pr.civilă, Curtea constată că apelul este fondat pentru următoarele 
considerente:  

Curtea reţine că prima instanţă a respins ca inadmisibilă cererea pentru motivul că 
reclamanta nu a realizat procedura de informare privind avantajele medierii potrivit art. 2 alin. (1) şi 
(12) din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator. 

Astfel, Tribunalul nu a intrat în cercetarea fondului reţinând neîndeplinirea unei condiţii 
legale de sesizare a instanţei. 

Dar, prin Decizia nr. 266/2014, Curtea Constituţională a admis excepţia de 
neconstituţionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedură civilă, precum şi celor ale art. 2 
alin. (1) şi (12) şi art. 601 din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 
mediator. 

Curtea Constituţională a reţinut, între altele, că „procedura prealabilă obligatorie a 
informării asupra avantajelor medierii apare ca fiind o piedică în calea realizării şi obţinerii de 
către cetăţean a drepturilor sale în justiţie; mai mult, o procedură constând în informarea asupra 
existenţei unei legi apare, neîndoielnic, ca o încălcare a dreptului de acces la justiţie, ce pune 
asupra justiţiabilului o sarcină inoportună, cu atât mai mult cu cât procedura se rezumă la o 
simplă obligaţie de informare, şi nu la încercarea efectivă de soluţionare a conflictului prin 
mediere, astfel încât participarea părţilor la şedinţa de informare în faţa mediatorului este una cu 
caracter formal; obligaţia instituită în sarcina părţilor, persoane fizice sau persoane juridice, de a 
participa la şedinţa de informare privind avantajele medierii, sub sancţiunea inadmisibilităţii 
cererii de chemare în judecată, este o măsură neconstituţională, fiind contrară dispoziţiilor art. 21 
din Constituţie”.  

Curtea consideră astfel că, prin efectul deciziei Curţii Constituţionale, soluţia primei instanţe 
a rămas fără suport legal şi se impune soluţionarea în fond a cauzei. 

Apelantul a solicitat în cererea de apel, în mod expres, trimiterea cauzei spre rejudecare. 
Ca urmare, în temeiul art.480 al.3 Cod.pr.civ. se va anula sentinţa şi se va trimite cauza 

spre rejudecare la Tribunalul Constanţa în vederea soluţionării cererii. 
Decizia civilă nr. 467/CM/18.11.2014 

Judecător redactor Răzvan Anghel 
 
 

Preşedinte Secţia I Civilă, 
RĂZVAN ANGHEL 


