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III...   DDDRRREEEPPPTTT   CCCIIIVVVIIILLL   
 
 
 
 

AAA...   CCCOOONNNTTTRRRAAACCCTTTEEE   
 

1. Contract de cesiune de părți sociale. Obligarea pârâților la restituirea 
unei sume de bani cu titlu de plată nedatorată. Confuzie între cauza acțiunii 
(causa pentendi) și cauza cererii de chemare în judecată (causa debendi). 
Anulare sentință apelată în scopul evocării fondului. 

 
Faptul că reclamantul solicită restituirea sumei de 415.000 euro cu titlu de plată nedatorată, iar 

aceeaşi sumă a făcut obiectul unui alt contract în care reclamantul, dar nu şi pârâţii, au fost părţi nu 
justifică – sub nicio formă – confuzia comisă de prima instanţă între cauza acţiunii (causa pentendi) şi cauza 
cererii de chemare în judecată (causa debendi). 
 Reţinând că plata nedatorată era conform art. 992 Cod civil executarea de către o persoană a unei 
obligaţii la care nu era ţinută şi pe care a făcut-o fără intenţia de a plăti datoria altuia, și cum din conţinutul 
contractului reiese în mod indubitabil că a existat o „plată” (adică executarea voluntară a unei obligaţii) 
având ca debitor reclamantul şi drept creditori pârâţii, plată care conform art. 1096 Cod civil s-a şi făcut 
acestor persoane, atunci când cel care a făcut plata încearcă să dovedească celelalte condiţii ale plăţii 
nedatorate - că datoria nu există, respectiv că plata a fost făcută din eroare -, în mod absolut evident, cei 
care au acceptat această plată sunt singurii care au calitate procesuală pasivă în cauză (existenţa identităţii 
între persoana pârâţilor şi cei obligaţi în raportul juridic dedus judecăţii – pretinsa plată nedatorată fiind 
incontestabilă). 

 
Art. 992 Cod civil 

Art. 1096 Cod civil 
 

 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Tulcea la 22.10.2015, reclamantul [...] i-a 
chemat în judecată pe pârâţii [...] şi [...] pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună 
obligarea pârâţilor la restituirea sumei de 415.000 euro cu titlu de plată nedatorată, cu plata 
cheltuielilor de judecată. 
 În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că, în anul 2009, împreună cu familia lui, a 
hotărât să încheie un contract de cesiune prin care să cumpere părţile sociale ale societăţii S.C. [...] 
S.R.L., societate deţinută de [...] şi [...]; în acest context, a demarat contractarea unui credit pentru a 
putea achiziţiona părţile sociale, evaluate de către cei doi asociaţi la suma de 985.000 euro dar, în 
urma discuţiilor cu banca, a constatat că suma solicitată este una foarte mare, iar singura variantă 
pentru a fi admis creditul a fost punerea ca şi garanţie a imobilului, restaurant ce aparţinea societăţii, 
cu care toate părţile au fost de acord, însă datoriile societăţii au rămas o problemă pentru 
contractarea creditului. 
 În aceste condiţii, reclamantul a susţinut că singura opţiune rămasă a fost aceea de a 
împrumuta societatea cu suma de 415.000 euro, împrumut ce a reprezentat avans părţi sociale, astfel 
că, înainte de semnarea contractului de cesiune, a acordat un avans de 415.000 euro sub formă de 
împrumut, aspect recunoscut de pârât; la data de 17.12.2009 a primit creditul în cuantum de 
1.500.000 euro şi, în data de 19.12.2009, a semnat contractul de cesiune în faţa notarului, virând 
astfel pârâţilor contravaloarea totală a părţilor sociale, suma de 985.000 euro. 
 Reclamantul a mai precizat că a fost virată întreaga sumă deoarece pârâţii au susţinut că aşa 
este corect, ca în faţa notarului să fie dovedită contravaloarea părţilor sociale în totalitate, iar suma 
plătită de reclamant ca şi avans urmează a fi restituită separat; după semnarea actelor de cesiune, 
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moment în care reclamantul a devenit asociat unic, administrator în drept a rămas [...] urmând ca 
împreună cu [...] să restituie suma de 415.000 Euro şi, având în vedere prietenia dintre părţi, nu a 
pus la îndoială corectitudinea acestor oameni şi, astfel, a sperat că va primi suma de bani plătită fără 
a avea o datorie sau o obligaţie către aceştia. 
 În aceste condiţii, a apreciat că a plătit pârâţilor suma totală de 1.400.000 euro pentru părţile 
sociale, părţi ce au fost evaluate la suma de 985.000 euro, context în care a înţeles să formuleze 
prezenta cerere de chemare în judecată prin care să se constate că sunt îndeplinite condiţiile plăţii 
nedatorate pentru diferenţa de 415.000 euro pentru care nu a avut intenţia de a plăti o altă datorie, 
căci nu exista o alta datorie între părţi la acel moment. 

În motivarea cererii sale, reclamantul a arătat că prin plată se înţelege executarea în natură a 
unei obligaţii care are ca obiect o prestaţie pozitivă, ce poate fi de a da sau a face, iar reglementarea 
plăţii nedatorate şi a consecinţelor acesteia este cuprinsă în art. 1341-1344 noul cod civil. 
 Reclamantul a mai susţinut că a plătit pârâților o sumă mai mare decât era îndatorat pentru 
că împrumutul către societate în cuantum de euro a reprezentat atât pentru reclamant, cât şi pentru 
pârât, avans al pârţilor sociale, după cum recunoaşte şi pârâtul în întâmpinarea depusă în dosarul nr. 
1289/88/2013, iar plata de 985.000 euro a fost făcută doar la insistenţele pârâţilor care au afirmat că 
este cel mai simplu în faţa notarului să efectueze întreaga plată, asigurându-l pe reclamant că îi vor 
restitui diferenţa de bani. 
 La 10.12.2015, pârâtul [...], a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive şi excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune şi, pe fondul cauzei, a 
solicitat respingerea cererii ca nefondată. 
 În apărare, s-a învederat, referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, că în 
susţinerea cererii de chemare în judecată reclamantul invocă încheierea la data de 11.12.2009 a 
Contractului de împrumut autentificat sub nr. [...] de către B.N.P. [...] având ca părţi, pe de o parte - 
[...], în calitate de împrumutător şi societatea [...] S.R.L., pe de altă parte, în calitate de împrumutat; 
dar, atât din conţinutul contactului sus-menţionat, cât şi din cuprinsul acţiunii, rezultă indubitabil că 
suma de 415.000 Euro a fost împrumutată societăţii - „singura opţiune rămasă a fost aceea de a 
împrumuta societatea cu suma de 415.000 lei.” 
 Pârâtul a mai susţinut că simplul fapt că el l-a avut alături pe [...] pentru o anumită perioadă 
în calitate de asociat în cadrul societăţii cu răspundere limitată [...], nu poate îndreptăţi în niciun caz 
reclamantul să pretindă această sumă, indiferent de temeiul legal invocat - plată nedatorată sau 
împrumut, iar patrimoniul său şi al societăţii [...] S.R.L. au fost tot timpul distincte şi calitatea de 
asociat într-o societate cu răspundere limitată nu îţi transferă nici drepturile, nici obligaţiile 
societăţii, reclamantul având deschisă calea acţionării în judecată a acestei societăţii, în mod direct. 
 Mai precizează pârâtul că într-un alt dosar similar - …/88/2013, aflat tot pe rolul 
Tribunalului Tulcea - Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal -, s-a respins în mod 
irevocabil o altă acţiune promovată de [...] împotriva lui având ca obiect aceeaşi sumă, dar ca temei 
restituire împrumut, conform sentinţei civile nr. 239 pronunţate la data de 04.02.2014, astfel că 
orice pretenţie rezultată din Contractul de împrumut autentificat sub nr. [...]/11.12.2009 poate viza 
exclusiv societatea [...] S.R.L. 
 În apărare, pârâtul a mai susţinut că acţiunea dedusă judecăţii este evident prescrisă, 
contractul de împrumut fiind încheiat la 11.12.2009, iar data scadentă de restituire a împrumutului a 
fost stabilită la 11.11.2010; cum acţiunea a fost depusă la data de 22.10.2015, faţă de dispoziţiile 
art. 7 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, a intervenit prescripţia. 
 În întâmpinare, pârâtul a mai precizat că reclamantul invocă existenţa unei ,,convenţii 
verbale” şi relaţii de prietenie între familii/membri - persoane care n-au nicio calitate în prezenta 
cauză, dar această pretinsă „convenţie verbală” reprezintă doar pure speculaţii, nedovedite în vreun 
fel, iar în cauză nu este sub incident art. 1098 Cod Civil privind imposibilitatea de a preconstitui 
înscrisuri, astfel încât orice (presupusă) convenţie trebuie probată în condiţiile legii, prin act scris. 
 Prin sentinţa civilă nr. 240/17.02.2016, Tribunalul Tulcea a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive şi a respins cererea formulată în contradictoriu cu pârâţii [...] şi [...] 
ca fiind introdusă împotriva unor persoane fără calitate procesuală pasivă.  
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Pentru a pronunţa această soluţie, tribunalul a observat că, potrivit art. 992 din vechiul Cod 
civil, cel ce, din eroare sau cu ştiinţă, primeşte aceea ce nu-i este debit, este obligat a-l restitui 
aceluia de la care l-a primit; aşadar, debitor al obligaţiei de restituire instituită de textul de lege mai 
sus arătat este persoana care a primit un bun fără drept.  
 Pentru a ajunge la concluzia că pârâţii nu au legitimare procesuală pasivă, prima instanţă a 
amintit că reclamantul solicită obligarea pârâţilor la restituirea sumei de 415.000 euro pe care a 
plătit-o acestora în baza contractului de împrumut autentificat sub nr. [...] de către B.N.P. [...], 
convenţie cu privire la care, prin sentinţa civilă nr. 239/2014 a Tribunalului Tulcea, definitivă prin 
neapelare, s-a reţinut că suma de 415.000 EURO a fost primită de către S.C. [...] S.R.L. cu titlu de 
împrumut.  
 În aceste condiţii, tribunalul a considerat că nu se poate reţine în prezenta cauză că plata 
sumei de bani a fost făcută pârâţilor, căci s-ar încălca principiul autorităţii de lucru judecat şi 
efectele acestuia reglementate de art. 430 şi 431 Cod procedură civilă.  
 Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul, prin care a criticat hotărârea 
primei instanţe instanţei pentru nelegalitate, solicitând ca, după reținerea cauzei spre 
rejudecare, hotărârea să fie schimbată şi să se admită acţiunea. 
 În motivarea căii de atac, reclamantul a arătat că, astfel, a precizat instanţei atât în scris, cât 
şi oral, între părţi a intervenit la momentul anului 2009 un contract de cesiune în valoare de 985.000 
euro prin care cumpăra părţile sociale ale S.C. [...] S.R.L., societate ce aparţinea pârâţilor; pentru că 
nu dispunea de această sumă, împreună cu familia sa a trebuit să contracteze un credit, iar pentru 
obţinerea creditului a trebuit să pună ipotecă pe bunul societăţii constând în cădirea restaurant ce 
aparţinea acesteia, dar pentru a face acest lucru societatea trebuia să nu aibă datorii, motiv pentru 
care a achitat un avans părţi sociale sub forma unui împrumut către societate, în valoare de 415.000 
euro. 
 Apelantul a mai învederat că, după stingerea datoriilor a putut perfecta contractul de cesiune 
în faţa notarului, unde din infantilism şi prea multă încredere în oameni a achitat la insistenţele 
pârâţilor suma de 985.000 euro, urmând ca apoi să îi returneze diferenţa dintre valoarea părţilor 
sociale şi plata efectiv făcută.  

În argumentarea apelului, s-a mai arătat că instanţa de fond nu a înţeles situaţia de fapt, dar 
nici obiectul dosarului pe care l-a soluţionat; nu se înţelege de ce şi care au fost motivele instanţei 
de fond să reţină în considerentele hotărârii că reclamantul a solicitat restituirea împrumutului, când 
a subliniat în cererea de chemare în judecată că este doar o coincidenţă de sumă, între valoarea 
împrumutului şi valoarea primită de pârâţi ca plată nedatorată, fără drept. 
 În aceste condiţii, apelantul a pretins că instanţa a înţeles să schimbe obiectul cererii de 
chemare în judecată doar pentru ca Directorul Cancelariei Prefecturii Tulcea, în persoana pârâtului 
[...], prin întâmpinare, a pus în discuţie contractul de împrumut, ridicând excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive; restituirea împrumut a făcut obiectul unui alt dosar în cadrul căruia reclamantul a 
obţinut recunoaşterea a ceea ce reprezintă acel împrumut (în acest dosar, [...] recunoaşte că 
împrumutul a fost de fapt un avans părţi sociale sub forma unui împrumut acordat societăţii). 
 În opinia apelantului, în acest context de totală neînţelegere a situaţiei de fapt, solicită a i se 
restitui banii primiţi de cei doi reclamanţi în conturile personale, după cum reiese din actele depuse 
la dosar, bani ce reprezintă o diferenţă dintre suma datorată de reclamant pentru părţile sociale şi 
suma efectiv încasată de pârâţi. 
 Analizând sentinţa apelată prin prisma motivelor de invocate de reclamant, Curtea 
constată că apelul este întemeiat şi urmează a fi admis cu consecinţa anulării acesteia în 
scopul evocării fondului. 

Astfel, după cum a arătat expres reclamantul, acţiunea lui a vizat obligarea pârâţilor la 
„restituirea” unei sume de 415.000 euro cu titlu de plată nedatorată, care ar fi fost dată acestora prin 
contractul de cesiune de părţi sociale autentificat sub nr. …/19.12.2009, cu motivarea că nu ar fi 
trebuit să plătească prețul stipulat în această convenţie, deoarece ar fi trebuit să remită 
înstrăinătorilor nu preţul de 985.000 euro, ci mai puţin cu 415.000 euro, deoarece anterior achitase 
această sumă (cu titlu de împrumut acordat S.C. [...] S.R.L. Tulcea). 
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Faptul că reclamantul face vorbire despre un „împrumut” acordat societăţii care ar fi 
însemnat un „avans părţi sociale” nu are relevanţă din perspectiva stabilirii calităţii de persoană 
care ar fi încasat o plată nedatorată pentru că, prin acţiunea de faţă, reclamantul nu a solicitat 
restituirea împrumutului. 
 Ca dovadă a împrejurării că existenţa contractului de împrumut al reclamantului cu S.C. [...] 
S.R.L. este doar o circumstanţă ţinând de istoricul relaţiei dintre părţi, iar nu cauza raportului juridic 
şi obligaţiei puse în discuţie (causa debendi), constatarea evidentă este că reclamantul nici măcar nu 
a indicat (cu număr al încheierii de autentificare) acest contract de împrumut (precizat, este drept, 
de  [...]), iar înscrisul doveditor al actului în cauză nu figurează în cadrul probatoriului administrat 
de prima instanţă. 
 În acest context, situaţia că reclamantul solicită restituirea sumei de 415.000 euro cu titlu de 
plată nedatorată, iar aceeaşi sumă a făcut obiectul unui alt contract în care reclamantul, dar nu şi 
pârâţii, au fost părţi nu justifică – sub nicio formă – confuzia comisă de prima instanţă între cauza 
acţiunii (causa pentendi) şi cauza cererii de chemare în judecată (causa debendi). 
 Deşi în legătură cu elementul acţiunii civile reprezentat de „cauză”, opiniile din literatură 
erau împărţite (unele ecouri ale unor idei inexacte răzbătând până în doctrina relativ recentă), totuşi 
autori de seamă din materia dreptului procesual civil au făcut distincţia cuvenită între cauza acţiunii 
şi cauza cererii de chemare în judecată, deosebire impusă de evidenţa constatării că cererea de 
chemare în judecată este doar unul din mijloacele procesuale de asigurare a protecţiei dreptului 
subiectiv civil, acţiunea civilă înglobând totalitatea acestor forme organizate de legea procesuală 
civilă pentru apărarea dreptului subiectiv civil (administrarea probelor, mijloace de apărare, măsuri 
asiguratorii, căile de atac, executarea silită etc). 
 De aceea - după cum s-a subliniat în doctrină -, prin acţiune civilă se înţelege scopul către 
care se îndreaptă voinţa celui care reclamă sau se apără, ţel care exprimă şi caracterizează voinţa 
juridică de a afirma pretenţia în justiţie, scop explicat cu împrejurările şi motivele speciale care au 
determinat partea să acţioneze; astfel, cauza tuturor actelor succesive şi convergente care alcătuiesc 
acţiunea trebuie căutată în complexul de circumstanţe care determină şi întreţin voinţa părţii 
interesate de a reclama şi de a stărui în ceea ce pretinde. 
 În mod greşit tribunalul a ajuns la concluzia că pârâţilor le lipseşte calitatea procesuală 
pasivă, considerând că reclamantul pretinde restituirea sumei de 415.000 euro care ar fi fost plătită 
cu titlu de împrumut S.C [...] S.R.L., pe când acesta solicită aceeaşi sumă de la pârâţi (alţii decât 
împrumutatul), achitată în temeiul contractului de cesiune de părţi sociale. 
 Opinia greşită a instanţei a fost generată de relevanţa nepotrivită acordată, din multitudinile 
de împrejurări legate de relaţia dintre părţi, a existenţei unui contract de împrumut ca fiind cauza 
dreptului, când în fapt acesta era doar unul dintre aspectele polivalente ale legăturilor dintre acestea 
care erau o marcă a cauzei acţiunii civile: reclamantul urmărea restituirea sumei de 415.000 euro 
acordată cu titlu de împrumut unei societăţi comerciale la care pârâţii erau asociaţi, apreciind că 
plata aceleiaşi sume cu ocazia unui contract cu pârâţii nu mai trebuia efectuată. 
 De aceea, cauza dreptului dedus judecăţii - dreptul la repetiţiune (plata a ceea ce nu era 
debit) - se raportează nu la contractul de împrumut, ci la contractul de cesiune de părţi sociale 
autentificat sub nr. …/19.12.2009; în raport de acest act (văzut deopotrivă ca instrumentum şi 
negotium), care constituie cauza cererii de chemare în judecată, se pun în discuţie anumite aspecte 
procesuale precum autoritatea de lucru judecat, litispendenţa, calitatea procesuală pasivă etc. 
 Or, reţinând că plata nedatorată era conform art. 992 Cod civil executarea de către o 
persoană a unei obligaţii la care nu era ţinută şi pe care a făcut-o fără intenţia de a plăti datoria 
altuia, 
 Cum, din conţinutul contractului …/2009 reiese în mod indubitabil că a existat o „plată” 
(adică executarea voluntară a unei obligaţii) având ca debitor reclamantul [...] şi drept creditori 
pârâţii [...] şi [...], plată care conform art. 1096 Cod civil s-a şi făcut acestor persoane (în act, fiecare 
arată expres că  „declar că preţul cesiunii…. l-am primit integral”), atunci când cel care a făcut 
plata încearcă să dovedească celelalte condiţii ale plăţii nedatorate - că datoria nu există, respectiv 
că plata a fost făcută din eroare -, în mod absolut evident, cei care au acceptat această plată sunt 
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singurii care au calitate procesuală pasivă în cauză (existenţa identităţii între persoana pârâţilor şi 
cei obligaţi în raportul juridic dedus judecăţii – pretinsa plată nedatorată fiind incontestabilă). 

Decizia civilă nr. 144/C/09.11.2016 
Judecător redactor Gabriel Lefter 

 
 

BBB...   DDDRRREEEPPPTTTUUURRRIII   RRREEEAAALLLEEE...   DDDRRREEEPPPTTTUUULLL   DDDEEE   PPPRRROOOPPPRRRIIIEEETTTAAATTTEEE...   
 
 

2. Construcție edificată cu încălcarea autorizației de construire. Refuzul 
OCPI de intabulare a dreptului de proprietate asupra construcției neautorizate. 
Acțiune în constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin accesiune 
imobiliară artificială. Lipsa calității procesual pasive a UAT Municipiul 
Constanța. Lipsa de identitate între raportul juridic de drept administrativ 
născut în temeiul Legii nr. 50/1991 și raportul juridic civil născut în temeiul art. 
492 Cod civil (1864). 

 
Raportul de drept civil ce îşi are izvorul în dispoziţiile art. 482 – 492 Cod civil (1864) şi vizează în 

speţă situaţia proprietarului care edifică pe terenul său şi cu materiale proprietate personală o construcţie 
nu poate fi echivalat raportului de drept administrativ ce îşi are izvorul în Legea 50/1991; existenţa sau 
inexistenţa autorizaţiei de construire  vizează un raport de drept administrativ, cu reglementări şi consecinţe 
speciale, fără a se aduce atingere raportului de drept civil ce se naşte în temeiul accesiunii imobiliare între 
proprietarul terenului şi constructorul lucrării. 

Textul art. 482 Cod civil (1864) care consacră ideea de accesiune în cel mai larg sens al ei, incluzând 
atât accesiunea prin producere, cât şi accesiunea prin unire sau încorporare  a fost interpretat ca temei al 
unei prezumţii de proprietate decurgând din relaţia de la accesoriu la principal care este stabilită între două 
lucruri. 

Nerespectarea autorizaţiei de construire dă dreptul autorităţii care este prevăzută de lege cu 
atribuţii în supravegherea respectării regimului şi siguranţei în construcţii să solicite desfiinţarea 
construcţiilor realizate nelegal (art. 22 din Legea nr.50/1991) sau intrarea proprietarului construcţiei în 
legalitate, prin obţinerea avizelor şi autorizaţiilor legale, cum este cazul în speţă. 

Proprietarul construcţiei nu are un drept de opţiune între procedura de obţinere a autorizaţiei 
legale conform Legii nr.50/1991 şi acţiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra 
construcţiei pe calea accesiunii imobiliare artificiale, acest mod de dobândire a dreptului de proprietate 
reglementat de Codul Civil nefiind conceput ca un mijloc de eludare a Legii nr.50/1991, care reglementează 
regimul şi siguranţa în construcţii. 

 
Legea nr. 50/1991 

Art. 492 – 494 Cod civil (1864) 
Legea nr. 7/1996 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Judeţului Mangalia sub nr. 2144/254/2015 reclamantul [...] şi 

[...] au solicitat instanţei, că în contradicţie cu pârâtul Municipiului Mangalia, prin Primar să 
constate că au devenit proprietarii lucrărilor de construcţii, respectiv locuinţă D+P+1E+M, prin 
efectul accesiunii imobiliare artificiale. 

În motivarea în fapt a cererii, au arătat că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat 
sub nr. [...]/3.04.1996 au cumpărat imobilul situat în municipiul Mangalia, [...], jud. Constanţa, 
compus din teren în suprafaţă de 261,50 mp, pe care se afla o construcţie cu destinaţia de garaj în 
suprafaţă de 27,47 mp, însă din măsurători a rezultat suprafaţa de 338,64 mp. 

Au arătat că în anul 2005 au solicitat Primăriei municipiului Mangalia emiterea unui 
certificat de urbanism, în vederea întocmirii documentaţiei tehnice pentru construirea unei locuinţe 
P+1, fiind emis în acest sens certificatul de urbanism nr. …/26.07.2005, iar ulterior a fost emisă şi 
autorizaţia de construire nr. …/20.03.2006. 
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În continuare, reclamanţii au arătat că nu au mai fost respectate prevederile proiectului în 
baza căruia a fost emisă autorizaţia de construire, realizându-se o construcţie compusă din 
demisol+parter+1 etaj+mansardă, fără respectarea legislaţiei în domeniu în vigoare la acea dată. În 
urma unui control efectuat la data de 30.01.2009, reclamanţii au fost sancţionaţi contravenţional cu 
suma de 1.000 lei, dispunându-se, totodată, intrarea în legalitate în termen de 6 luni. 

Astfel, în vederea intrării în legalitate cu mansardarea construcţiei şi modificarea proiectului 
cu demisol conform procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. [...]/22, 
reclamanţii au solicitat Primăriei Mangalia la data de 09.03.2009 emiterea unui nou certificat de 
urbanism pentru obţinerea avizelor necesare în vederea modificării proiectului tehnic, însă prin 
adresa nr. 49200/18.03.2009 li s-a comunicat că nu se poate elibera un nou certificat de urbanism, 
deoarece construcţia realizată nu corespunde cu documentaţia ce a stat la baza emiterii autorizaţiei 
de construire nr. [...]/20.03.2006, iar durata de execuţie a lucrărilor a expirat. 

În această situaţie, reclamanţii au apreciat că singura modalitate prin care poate fi rezolvată 
situaţia, prin dobândirea „de jure” a proprietăţii asupra construcţiei în litigiu, o constituie invocarea 
accesiunii imobiliare artificiale. 

Întrucât momentul epuizării faptului juridic al edificării construcţiilor neautorizate a avut loc 
înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.287/2009, sunt aplicabile textele din vechiul cod civil, 
respectiv art.482, 489 şi 492 C.civ. 

În susţinerea cererii, au ataşat următoarele înscrisuri: contract de vânzare cumpărare 
autentificat sub nr.[...]/3.04.1996, plan de situaţie, plan de amplasament şi delimitare a bunului 
imobil, fişa bunului imobil, încheierea OCPI Constanţa nr. [...]/20.07.2007 şi extrase de carte 
funciară pentru informare din 23.07.2007 şi din 23.06.2015, certificat de urbanism nr. 
[...]/26.07.2005, autorizaţie de construire nr.[...]/20.03.2006, proces verbal de constatare şi 
sancţionare a contravenţiilor nr. [...]/22/30.01.2009, chitanţă de plată a amenzii contravenţionale de 
1.000 lei, adresa Primăriei municipiului Mangalia nr.49200/18.03.2009, certificat de atestare fiscală 
pentru persoane fizice. 

Prin întâmpinare, pârâtul Municipiul Mangalia a invocat excepţia lipsei calităţii de 
reprezentant a avocatului care a semnat cererea de chemare în judecată în numele reclamanţilor şi 
excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. În motivarea acesteia din urmă, pârâtul a arătat că 
obiectul cererii de faţă îl reprezintă constatarea dreptului de proprietate asupra unei construcţii 
edificate pe un teren proprietate privată şi nu există niciun considerent în materie civilă care să 
fundamenteze chemarea în judecată a unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află situat 
imobilul. Disp. art.492 C.civ. 1864 instituie în favoarea proprietarului terenului o prezumţie relativă 
de proprietate asupra construcţiilor edificate pe teren, prezumţie ce poate fi însă combătută, în 
sensul dovedirii, prin orice mijloc de probă, de către un terţ, a faptului că el este proprietarul 
construcţiilor edificate, iar nu proprietarul terenului. Or, municipiul Mangalia nu are cum să 
dovedească contrariul, respectiv că acea construcţie ar fi proprietatea sa, în baza raţiunii care 
justifică aprecierea regimului juridic al terenului (respectiv, cel de proprietate privată a unei 
persoane particulare şi nu domeniul public şi/sau privat al municipiului). 

Dacă se va trece peste aceste excepţii, pârâtul a solicitat respingerea cererii ca nefondată. A 
susţinut că reclamanţii aveau posibilitatea să fructifice instituţia modificării temei de proiectare (în 
temeiul disp. art.7 alin.15 din Legea nr.50/1991 şi cu aplicarea art.66 din Normele metodologice din 
anul 2009), astfel cum este aceasta definită în anexa nr.2 a Legii nr.50/1991 referitoare la „definirea 
unor termeni de specialitate utilizaţi în cuprinsul legii”, însă au preferat să continue construirea în 
mod abuziv, cu înfrângerea legislaţiei specifice în domeniu. Prin faptul că au acţionat cu rea-
credinţă, au ajuns în situaţia de a nu-şi putea înscrie în cartea funciară construcţia, nedeţinând un act 
în sensul art.24 alin.3 din Legea nr.7/1996. 

Prin sentinţa civilă nr. 3143/25.11.2015, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată excepţia 
lipsei calităţii de reprezentant a apărătorului reclamanţilor. 

S-a admis ca fondată excepţia lipsei calităţii procesual pasive a pârâtului Municipiul Mangalia 
prin Primar şi s-a respins acţiunea reclamantului ca fiind formulată împotriva unei persoane fără 
calitate procesuală pasivă. 
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A reţinut Tribunalul Constanţa că în cadrul acţiunii prin care se cere a se constata dobândirea 
dreptului de proprietate ca efect al succesiunii imobiliare artificiale nu poate avea legitimare 
procesuală pasivă decât proprietarul, respectiv fostul proprietar al terenului, iar nu persoana care nu 
are niciun raport cu acesta şi nici nu pretinde vreun drept asupra terenului acesta şi nici nu pretinde 
vreun drept asupra terenului. 

Constatarea dreptului de proprietate al reclamantului nu poate avea consecinţe pe planul 
raporturilor de natură administrativă legate de obţinerea unei autorizaţii pentru efectuarea lucrărilor 
de construire, pentru a se justifica în acest fel chemarea în judecată a pârâtului, iar împrejurarea 
conform căreia reclamanţii au fost sancţionaţi pentru realizarea unei construcţii fără autorizaţii 
legale, cu încălcarea legilor în materie, nu conferă calitate procesuală pasivă autorităţilor 
administraţiei publice în acţiunea ce are ca obiect succesiunea imobiliară artificială, nefiind 
contestată împrejurarea că reclamanţii au edificat o construcţie fără autorizaţie pe terenul 
proprietatea lor. 

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal au declarat apel reclamanţii [...] şi [...] care au 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte. 

1. Sub aspectul calităţii procesuale pasive a intimatului pârât Municipiul Mangalia prin 
Primar, prima instanţă trebuia să aibă în vedere faptul că dobândirea dreptului de proprietate prin 
accesiune imobiliară artificială implică pe de o parte îndeplinirea anumitor condiţii impuse de art. 
492 sau art.494 Codul Civil, iar pe de altă parte existenţa unor impedimente legale în acest sens. 

Prin urmare, calitate procesuală pasivă într-o acţiune în constatarea dreptului de proprietate pe 
calea accesiunii imobiliare artificiale au atât cei care pot invoca în favoarea lor, prezumţia instituită 
de art. 492 din Codul de Procedură Civilă (autorul reclamant, fost proprietar al terenului), dar şi cei 
care, prin invocarea unor impedimente  legale sau de altă natură, pot împiedica constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate  de către cel care formulează cererea în acest sens. 

Pârâtul Municipiul Mangalia prin Primar se încadrează în această ultimă categorie, în calitatea 
de autoritate publică, atât ca deţinător al patrimoniului imobiliar la nivelul unităţii administrativ 
teritoriale, potrivit  prevederilor art. 4 din Legea 213-1998 şi art. 21 din Legea 215-2001, cât şi ca 
autoritate învestită cu atribuţii în domeniul autorizării construcţiilor conform art. 4 din Legea nr. 50-
1991 republicată. 

Această calitate, susţin apelanţii, este suficientă pentru a justifica legitimarea procesuală 
pasivă a intimatului  pârât şi în ipoteza în care acesta nu invoca niciun drept asupra terenului sau 
construcţiei, întrucât neîndeplinirea cerinţelor legale de autorizare este suficientă pentru a realiza 
calea necontencioasă a dobândirii dreptului de proprietate prin valorificarea faptului construirii. 

Astfel, reclamanţii apelanţi urmăresc recunoaşterea dreptului de proprietate asupra 
construcţiei, respectiv punerea în acord a situaţiei de fapt cu cea de drept, or, valorificarea acestui 
fapt generator de efecte juridice nu se poate realiza pe calea recunoaşterii necontencioase stabilite 
de art. 17, întrucât exista un impediment legal şi anume art. 37 alin 5 din Legea nr. 50/1991, 
republicată potrivit căreia: „construcţiile executate fără autorizaţie de construire nu pot fi 
intabulate în cartea funciară”. 

Apreciază apelanţii că neavând deschisă procedura graţioasă, reclamanţilor apelanţi trebuie să 
li se asigure posibilitatea recunoaşterii dreptului lor prin intermediul justiţiei, iar această hotărâre 
trebuie să fie opozabilă intimaţilor pârâţi, în considerarea calităţii menţionate. 

2. Hotărârea este în egală măsură criticabilă şi raportat la faptul că acţiunea dedusă judecăţii 
reprezintă o acţiune în constatare – interogatorie, prin care reclamanţii au acţionat în judecată 
Municipiul Mangalia prin Primar, pentru că acesta este singurul care ar putea contesta vreun drept 
de proprietate asupra construcţiei, în condiţiile în care reclamanţii în calitate de proprietari ai 
terenului sunt prezumaţi proprietari, în temeiul art. 492 Cod civil. 

Aspectele de ordin formal legate de inexistenţa autorizaţiei de construire sau de respectarea 
acesteia, nu pot obstrucţiona sau limita dreptul de proprietate al reclamanţilor, după cum constatarea 
dreptului de proprietate al lor nu poate avea consecinţe pe planul raporturilor de natură 
administrativă legate de inexistenţa autorizaţiei, pentru a se putea afirma că aceştia au tins pe calea 
acţiunii de faţă, să eludeze prevederile art. 1 sau art. 37 alin. 5 din Legea nr. 50/1990. 
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Dimpotrivă, legitimarea calităţii de proprietar al construcţiilor de pe teren, a proprietarului 
unui teren, ar putea, în general apreciind, să antreneze în lipsa autorizaţiei şi cu respectarea 
dispoziţiilor legale, răspunderea contravenţională a acestuia pentru lipsa  autorizaţiei de construcţie. 

Se apreciază că justificarea calităţii procesuale pasive a intimatului pârât Municipiul 
Mangalia prin Primar, trebuie realizată şi prin raportare la dispoziţiile Legii nr. 215/2001. Ca atare, 
aspectul nedovedirii în cauză, a dreptului de proprietate al paratei intimate, asupra materialelor 
folosite la construcţia edificată pe terenul reclamanţilor apelanţi, sau asupra terenului acestora, nu 
este de natură singur, să infirme calitatea procesuală pasivă a paratei. 

De asemenea, instanţa de fond ar fi trebuit să țină cont și de interesul reclamanţilor de a face 
opozabil dreptul lor de proprietate, municipiului Mangalia prin primar, atât în temeiul Legii nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, cât şi în considerarea atribuţiilor sale în materie 
fiscală şi de evidenţă a proprietăţii imobiliare. 

Un alt motiv reţinut de către instanţa de fond in considerentele sentinţei civile apelate și avut 
in vedere la admiterea excepţiei consta in faptul că existenţa autorizaţiei de construire este una 
impusă de lege, iar autoritatea administrativă este îndreptăţită să solicite desfiinţarea construcţiilor 
realizate nelegal. 

Acest aspect nu poate fi primit aşa cum s-a arătat, reclamanţii apelanţi au făcut demersurile 
necesare in vederea intrării in legalitate in conformitate cu prevederile Legii 50/1991, însă 
autoritatea locală, deşi a uzat de procedura contravenţională  sancţionând  nelegalitatea  realizării 
construcţiilor prin procesul verbal de constatare si sancţionare a contravenţiilor nr. [...]/22, si 
punând in vedere acestora sa intre in legalitate in termen de 6 luni, ulterior prin adresa nr. 49200 din 
18.03.2009, a refuzat emiterea certificatului de urbanism solicitat pentru obţinerea avizelor necesare 
intrării in legalitate motivând faptul că construcţia realizată nu corespunde cu documentaţia ce a stat 
la baza emiterii autorizaţiei de construire nr. [...] din 20.03.2006 și că durata de execuţie a lucrărilor 
a expirat, sens in care nu se poate elibera un nou certificat de urbanism. 

Ori, in aceste condiţii, aspectul reţinut privind uzarea de procedură aferentă art. 492 și 
următoarele Cod civil pentru eludarea prevederilor art. 1 din Legea 50/1991 referitor la edificarea 
doar autorizată a construcţiilor, nu poate fi primita deoarece dreptul de proprietate este constituit 
inclusiv asupra unor bunuri care nu îndeplinesc cerinţele legale subsumate regimului lor juridic. 

Prin întâmpinare Municipiul Mangalia a solicitat respingerea apelului reclamanţilor, ca 
nefondat. 

A susţinut intimatul pârât că în mod judicios prima instanţă a statuat că în cadrul acţiunii prin 
care se cere a se constata dobândirea dreptului de proprietate ca efect al accesiunii imobiliare 
artificiale nu poate avea legitimare procesuală pasivă decât proprietarul, respectiv fostul proprietar 
al terenului, unitatea administrativ teritorială neavând nici un raport juridic de drept civil cu 
reclamanţii, în referire la terenul pe care s-a edificat construcţia. 

În ceea ce priveşte condiţiile în care s-a edificat construcţia, respectiv încălcarea autorizaţiei 
de construire nr.[...]/20.03.2006 care viza o locuinţă P+1 Etaj s-a arătat că UAT Mangalia nu are 
niciun fel de atribuţii în procedura de eliberare a autorizaţiei de construire sau de sancţionare a 
contravenţiilor reglementate de Legea 50/1991, aceste atribuţii revenind exclusiv primarului, 
autoritate nominalizată expres în legea specială privind regimul juridic şi siguranţa în construcţii. 

Arată intimata UAT Mangalia că raporturile juridice ce se nasc în cadrul aplicării Legii 
50/1991 sunt raporturi administrative, ce nu conferă constructorilor care au edificat fără autorizaţie 
de construire un drept de proprietate prin accesiune, în raport cu unitatea administrativ teritorială, ci 
impune acestora obligaţia de a se conforma celor dispuse prin Procesul Verbal de contravenţie sub 
sancţiunea demolării construcţiilor neautorizate. 

Reclamanţii din prezenta cauză deşi au plătit amenda contravenţională nu au luat şi măsurile 
dispuse pentru intrarea în legalitate conform Legii nr. 50/1991 şi art. 59-66 din Normele 
Metodologice de punere în aplicare a Legii nr. 50/1991. 

Analizând legalitatea hotărârii Tribunalului Constanţa în raport cu criticile apelanţilor 
reclamanţi, Curtea constată că apelul este nefondat pentru următoarele considerente: 

Reclamanţii au dedus judecăţii, în contradictoriu cu pârâtul Municipiul Mangalia prin Primar 
o acţiune în constatarea dreptului de proprietate asupra construcţiei realizată la adresa din Mangalia, 
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[...], pe terenul în suprafaţă de 261,50 mp (din măsurători 338,64 mp) proprietatea reclamanţilor, 
drept dobândit prin accesiune imobiliară artificială, susţinând că se află în imposibilitatea de a-şi 
intabula această construcţie, întrucât a fost realizată cu încălcarea autorizaţiei de construire nr. 
[...]/20.03.2006 emisă de Primarul Municipiul Mangalia. 

Conform dispoziţiilor art.30 din Noul Cod de Procedură Civilă, ”Oricine are o pretenţie 
împotriva unei alte persoane ori urmăreşte soluţionarea în justiţie a unei alte situaţii juridice are 
dreptul să facă o cerere înaintea instanţei competente.” 

Acţiunea civilă reprezintă ansamblul mijloacelor procesuale prin care se poate realiza 
protecţia juridică a drepturilor subiective şi a situaţiilor juridice ocrotite de lege. Cele patru condiţii 
generale de exercitare a acţiunii civile sunt afirmarea unui drept, interesul, capacitatea procesuală şi 
calitatea procesuală. 

Reclamantul fiind cel care porneşte acţiunea, trebuie să justifice atât calitatea procesuală 
activă, cât şi calitatea procesuală pasivă a persoanei pe care a chemat-o în judecată, prin indicarea 
obiectului cererii şi a motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază pretenţia sa. 

Art. 36 din Noul cod de Procedură Civilă prevede „Calitatea procesuală rezultă din identitatea 
dintre părţi şi subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecăţii. Existenţa 
sau inexistenţa drepturilor şi obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond. 

Din situaţia de fapt precum şi din înscrisurile existente la dosar, rezultă că pârâtul Municipiul 
Mangalia nu se află într-un raport juridic de drept civil cu reclamanţii; Municipiul Mangalia nu a 
înţeles să conteste niciodată dreptul de proprietate al reclamanţilor cu privire la terenul situat în 
Mangalia, [...], în suprafaţă de 261,50 mp (338,64 mp din măsurători) dobândit de reclamanţi în 
temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr. [...]/03.04.1996 de BNP [...] şi 
intabulat pe numele reclamanţilor, şi nici împrejurarea că reclamanţii au realizat pe propria 
cheltuială pe acest teren o construcţie cu nerespectarea prevederilor Legii 50/1991 republicată, 
privitoare la regimul autorizării construcţiilor, organele abilitate prin acest act normativ, respectiv 
Primarul Municipiului Mangalia a dispus sancţionarea contravenţională a reclamanţilor şi intrarea 
în legalitate, conform procedurii Legii 50/1991. 

Aşa cum corect a reţinut Tribunalul Constanţa, raportul de drept civil ce îşi are izvorul în 
dispoziţiile art. 482 – 492 Cod civil (1864) şi vizează în speţă situaţia proprietarului care edifică pe 
terenul său şi cu materiale proprietate personală o construcţie nu poate fi echivalat raportului de 
drept administrativ ce îşi are izvorul în Legea 50/1991; existenţa sau inexistenţa autorizaţiei de 
construire  vizează un raport de drept administrativ, cu reglementări şi consecinţe speciale, fără a se 
aduce atingere raportului de drept civil ce se naşte în temeiul accesiunii imobiliare între proprietarul 
terenului şi constructorul lucrării. 

Textul art. 482 Cod civil (1864) care consacră ideea de accesiune în cel mai larg sens al ei, 
incluzând atât accesiunea prin producere, cât şi accesiunea prin unire sau încorporare  a fost 
interpretat ca temei al unei prezumţii de proprietate decurgând din relaţia de la accesoriu la 
principal care este stabilită între două lucruri. 

Acest text legal are o dublă dimensiune: pe de o parte, el reglementează faptul material al 
accesiunii şi efectul dobânditor de proprietate al acestuia, pe de altă parte, el instituie o prezumţie de 
proprietate asupra lucrului accesoriu în favoarea proprietarului lucrului principal. Sub acest ultim 
aspect, se pleacă de la legătura de la accesoriu la principal sau încorporării şi se trage concluzia că 
proprietarul lucrului principal este şi proprietarul lucrului accesoriu. 

Astfel se întâmplă în cazul reglementat de art. 492 Cod civil. 
Conform acestor dispoziţii legale „Orice construcţie, plantaţie sau lucru făcut în pământ sau 

asupra pământului, sunt prezumate a fi făcute de către proprietarul acelui pământ pe cheltuiala sa şi 
că sunt ale lui, până ce se dovedeşte din contra.” 

Acest ultim text, prin sintagma finală „până ce se dovedeşte din contra” este însă şi o 
introducere la dispoziţiile art. 493 şi 494 Cod civil, care reglementează situaţiile în care poate fi 
răsturnată prezumţia conform căreia proprietarul terenului a construit pe cheltuiala sa.  

Dacă sunt întrunite elementele de fapt care configurează ipotezele reglementate prin 
dispoziţiile cuprinse în art. 493 şi 494 Cod civil, este răsturnată însă nu numai prezumţia că lucrarea 
a fost efectuată pe cheltuiala proprietarului, ci şi prezumţia de proprietate; dar chiar dacă 
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proprietarul terenului nu mai beneficiază de această prezumţie, după ce s-a făcut dovada uneia sau 
alteia dintre ipotezele reglementate de aceste dispoziţii legale (proprietarul terenului face el însuşi 
construcţii cu materiale străine – art.493 Cod civil şi ipoteza în care o persoană face asemenea 
lucrări cu materialele sale pe terenul altuia) el poate face dovada că şi-a exercitat dreptul de 
accesiune, devenind astfel şi proprietarul lucrării. Mai mult, aceste dispoziţii pun în lumină 
semnificaţia juridică a accesiunii ca mod de dobândire a proprietăţii asupra lucrului accesoriu 
(clădirea) de către proprietarul lucrului principal (teren). 

Efectul achizitiv de proprietate nu este reglementat prin dispoziţiile art. 492 Cod civil, ci prin 
prevederile art. 493 şi 494 Cod civil – respectiv în ipoteza în care proprietarul  terenului face el 
însuşi construcţii, plantaţii sau lucrări cu materiale străine (art. 493 Cod civil) şi ipoteza în care o 
persoană face asemenea lucrări cu materialele sale pe terenul care constituie obiectul dreptului de 
proprietate al altei persoane (art.494 Codul Civil de la 1864). 

În aceste ipoteze materialele sunt încorporate în teren, iar în măsura în care operează efectul 
achizitiv de proprietate al accesiunii, proprietarul terenului trebuie să plătească o indemnizaţie 
proprietarului materialelor sau autorului lucrării. 

În speţă, în mod judicios a reţinut prima instanţă, nu ne regăsim în niciuna dintre ipotezele 
reglementate de dispoziţiile art. 493 şi 494 Cod civil, Municipiul Mangalia, chemat în judecată de 
către reclamanţi, în cadrul acţiunii în constatarea dobândirii de către reclamanţi a dreptului de 
proprietate prin accesiune, în temeiul prezumţiei de proprietate reglementată de disp. art. 492 Cod 
civil, neînţelegând să conteste dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra terenului pe care s-a 
edificat construcţia şi nici împrejurarea că reclamanţii au o construcţie pe terenul situat în Mangalia, 
[...], dobândit de reclamanţi în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. [...] din 03.04.1996 
autentificat de BNP [...]. 

Prezenta acţiune nu întruneşte nici condiţiile unei acţiuni în constatare cu caracter interogativ 
(acţiune interogatorie), definită ca acţiunea prin care titularul unui drept cheamă în judecată o 
persoană care ar putea eventual să îi conteste dreptul pentru a se lua act dacă aceasta recunoaşte sau 
nu dreptul reclamantului. 

Altfel spus, acţiunea în constatare provocatorie sau interogatorie reprezintă acea acţiune prin 
care o persoană care ridică public pretenţii cu privire la dreptul unei alte persoane este invitată să îşi 
valorifice pretenţiile afirmate. 

Această persoană este provocată astfel să îşi valorifice pretenţiile, respectiv să îşi dovedească 
dreptul, sub sancţiunea de a nu-l mai putea invoca, dacă nu şi-l demonstrează. 

Ca exemplul clasic al unei astfel de acţiuni, literatura juridică aminteşte acţiunea introdusă de 
moştenitorii legali, care vrând să intre în posesia bunurilor moştenirii, nu ştiu dacă pârâtul, care se 
pretinde legatar universal, îşi întemeiază pretenţiile pe existenţa unui testament lăsat de defunct. 

Printr-o acţiune interogatorie, moştenitorii legali pot cere ca pârâtul să fie obligat să exhibeze 
un testament. În speţă, unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Mangalia nu a ridicat pretenţii 
cu privire la imobilul situat în Mangalia, [...], compus din teren şi construcţie, respectiv nu a 
contestat dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra acestui imobil, între părţi neexistând nici un 
raport juridic de drept civil. 
 Împrejurarea potrivit cu care reclamanţii, după edificarea construcţiei cu materialele proprii 
şi pe propriul teren, au fost sancţionaţi contravenţional pentru nerespectarea dispoziţiilor Legii 
nr.50/1991 republicată de către Primarul Municipiului Constanţa nu conferă unităţii administrativ 
teritoriale calitate procesual pasivă în acţiunea dedusă judecăţii, raportul de drept administrativ 
interferează cu cel civil, fără a exista identitate între acestea, şi fără a  determina dobândirea de către 
Municipiul Mangalia a unei calităţi procesuale pasive într-o acţiune în constatarea dreptului de 
proprietate al reclamanţilor asupra construcţiei realizată pe terenul proprietatea acestora. 

Constatarea dreptului de proprietate al reclamanţilor asupra construcţiei nu poate avea 
consecinţe pe planul raporturilor de natură administrativă legate de obţinerea unei autorizaţii pentru 
efectuarea lucrărilor de construire a locuinţei D+P+E+M, pentru a se justifica în acest fel chemarea 
în judecată a pârâtului. 

Condiţia existenţei autorizaţiei de construire, şi implicit respectarea acesteia, este una 
impusă de legea specială în materie, respectiv de art.1 din Legea nr.50/1991, republicată, şi în lipsa 
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acestei autorizaţii, autoritatea prevăzută de lege cu atribuţii în supravegherea respectării regimului şi 
a siguranţei în construcţii este îndrituită prin lege să solicite desfiinţarea construcţiilor realizate 
nelegal, conform art. 32 alin.(1) din Legea nr. 50/1991 sau, după caz, intrarea în legalitate. 

Curtea Constituţională, analizând conformitatea acestor dispoziţii legale cu dispoziţiile 
Constituţiei României (art. 44) referitoare la garantarea dreptului de proprietate a reţinut că acestea 
sunt constituţionale, prin demolarea unei construcţii nelegal executate neaducându-se  atingere 
dreptului de proprietate privată care trebuie exercitat în limitele stabilite prin lege (Decizia nr. 
159/28.02.2006 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 270/24.03.2006). 

Potrivit art. 44 din Constituţie limitele şi conţinutul dreptului de proprietate sunt stabilite 
prin lege, iar alin.(7) al art. (44) prevede că dreptul de proprietate obligă la respectarea sarcinilor 
privind protecţia mediului şi la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin 
proprietarului. 

De asemenea, din jurisprudenţa CEDO rezultă că dreptul de proprietate nu este unul absolut, 
ci comportă unele limitări care trebuie să păstreze un echilibru între interesul general şi interesul 
privat al cetăţenilor (CEDO, Cauza Spovrong şi Lemnroth contra Suediei, din 1982, C. Brumărescu 
contra României, 1999). 

Prin urmare, unitatea administrativ-teritorială – Municipiul Mangalia nu a contestat 
niciodată dreptul de proprietate al reclamanţilor asupra terenului intravilan situat la adresa din 
Mangalia, [...] şi nici dreptul reclamanţilor de a edifica o construcţie pe acest teren. Acest ultim 
drept este însă supus unor proceduri de autorizare, prevăzute de Legea nr. 50/1991, între 
proprietarul lucrării şi autoritatea publică prevăzută de Legea nr. 50/1991 cu atribuţii în domeniul 
eliberării autorizaţiilor de construire şi în urmărirea  respectării acestora, luând naştere raporturi 
juridice de drept administrativ, guvernate de norme speciale şi supuse unor sancţiuni specifice 
dreptului administrativ, total distincte de raporturile juridice  de drept civil născute din accesiunea 
imobiliară artificială, astfel cum e reglementat acest mod de dobândire a dreptului de proprietate de 
dispoziţiile art. 492 şi urm. Cod civil (1865). 

Nerespectarea autorizaţiei de construire dă dreptul autorităţii care este prevăzută de lege cu 
atribuţii în supravegherea respectării regimului şi siguranţei în construcţii să solicite desfiinţarea 
construcţiilor realizate nelegal (art. 22 din Legea nr.50/1991) sau intrarea proprietarului construcţiei 
în legalitate, prin obţinerea avizelor şi autorizaţiilor legale, cum este cazul în speţă. 

Proprietarul construcţiei nu are un drept de opţiune între procedura de obţinere a autorizaţiei 
legale conform Legii nr.50/1991 şi acţiunea în constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra 
construcţiei pe calea accesiunii imobiliare artificiale, acest mod de dobândire a dreptului de 
proprietate reglementat de Codul Civil nefiind conceput ca un mijloc de eludare a Legii nr. 50/1991, 
care reglementează regimul şi siguranţa în construcţii. 

Prin urmare, nici refuzul OCPI de intabulare a construcţiei realizate, fără autorizaţie de 
construire, nu este determinat de contestarea de către Municipiul Mangalia a dreptului 
reclamanţilor, care au construit pe terenul proprietatea lor, şi nici de afirmarea unei pretenţii proprii 
asupra acestei construcţii, ci s-a datorat exclusiv conduitei reclamanţilor care au realizat o 
construcţie cu nerespectarea  exigenţelor Legii nr.50/1991 iar după sancţionarea lor cu amendă 
administrativă nu au înţeles să reintre în legalitate, conform art. 59 din Ordinul nr. 839/2009 privind 
aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, care prevăd că în situaţia în care 
construcţia realizată fără autorizaţie de construire întruneşte condiţiile urbanistice de integrare în 
cadrul construit preexistent, autoritatea administraţiei publice locale competente poate proceda la 
emiterea unei autorizaţii de construire în vederea intrării în legalitate, în coroborare cu luarea 
măsurilor legale care se impun numai în baza concluziilor unui referat de expertiză tehnică pentru 
cerinţa esenţială de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” privind starea structurii de rezistenţă 
în stadiul fizic în care se află construcţia, precum şi pentru cerinţa esenţială de calitate şi securitate 
la incendiu” numai după emiterea Acordului de mediu, în condiţiile legii. 

Prin urmare, reclamanţii au posibilitatea să urmeze procedura Legii nr. 50/1991 pentru 
intrarea în legalitate cu privire la construcţia realizată pe terenul proprietatea lor, acţiunea în 
constatarea dreptului de proprietate, prin accesiune imobiliară artificială nefiind reglementată ca o 
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opţiune a constructorului în raport cu legea specială ce reglementează autorizarea construcţiilor 
(Legea nr. 50/1991). 

După intrarea în legalitate, prin obţinerea tuturor autorizaţiilor prevăzute de legea specială, 
în temeiul Procesului - Verbal încheiat la terminarea lucrărilor, reclamanţii având posibilitatea să 
intabuleze această construcţie, nefiind necesară o hotărâre judecătorească pronunţată în acţiune în 
constatare a accesiunii imobiliare artificiale. 

Refuzul autorităţii locale cu atribuţii în emiterea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei 
de construire în vederea intrării în legalitate poate fi cenzurat pe calea contenciosului administrativ. 
Numai în cadrul unei astfel de acţiuni reclamanţii pot dovedi că deşi clădirea edificată întruneşte 
toate condiţiile legale conform Legii nr.50/1991, în ceea ce priveşte rezistenţa în construcţii şi 
condiţiile urbanistice de integrare în cadrul construit preexistent, autoritatea locală cu atribuţii în 
domeniul aplicării Legii nr.50/1991 refuză nejustificat aplicarea procedurilor legale, acest refuz 
neputând fi cenzurat în prezenta acţiune. 

Pentru considerentele expuse, în baza art. 480 Cod procedură civilă se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 51/C/27.04.2016 
Judecător redactor Mihaela Popoacă 

 
 

3. Legea 10/2001. Imobil înstrăinat conform Legii nr. 112/1995 către terțe 
persoane. Acordare măsuri reparatorii. Compensarea cu bunuri echivalente cu 
valoarea de piață a apartamentului. 

 
 Reclamanţii au depus la dosar acte din care rezultă că au calitatea de persoane îndreptăţite şi acte 
de proprietate cu privire la imobilul în litigiu, acte care au fost certificate de către avocat, astfel cum prevăd 
dispoziţiile legale; legea nu impune ca aceste acte să fie legalizate, iar în cazul în care nu sunt legalizate să 
fie certificate, astfel cum s-a şi procedat. 
 Astfel cum rezultă din documentaţia depusă de către reclamanţi, actele de proprietate, actele de 
stare civilă, certificatul de schimbare a numelui au fost depuse odată cu notificarea, fiind totodată certificate 
de avocat prin semnătură şi ştampilă. 
 Având în vedere cele menţionate, se constată că reclamanţii sunt persoane îndreptăţite la măsuri 
reparatorii pentru imobilul preluat abuziv de către stat (art. 2 lit. b) din Legea nr. 10/2001), conform 
Decretului nr. 223/1974. 
 Întrucât imobilul în litigiu a fost înstrăinat conform Legii nr. 112/1995 către terţe persoane, 
instanţa, conform dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 Capitolul II, a dispus acordarea de măsuri compensatorii 
pentru imobilul în litigiu, obligând primarul să emită o dispoziţie şi împreună cu documentaţia aferentă să o 
înainteze Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor. 

 
Art. 2 lit. b), art. 21 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 

Decretul nr. 223/1974 
Art. 35 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 

 
Prin cererea înregistrată sub nr. …/118/2016 pe rolul Tribunalului Constanța, 

reclamanții [...] și [...] au solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâții Municipiul Constanța și 
Primarul mun. Constanța, să dispună, în principal, obligarea pârâtului Primarul mun. Constanța să 
emită dispoziție prin care să acorde măsuri reparatorii constând în compensarea cu bunuri 
echivalente cu valoarea de piață a apartamentului situat în Constanța, [...], iar în subsidiar, în 
situația în care nu există bunuri ce pot fi acordate în compensare, să se dispună acordarea de măsuri 
compensatorii în condițiile legii și să se înainteze dosarul cu toate documentele necesare către 
Comisia Națională.  

În motivarea în fapt, au arătat că au mai promovat o acțiune înregistrată pe rolul 
tribunalului sub nr.7391/118/2014, soluționată prin sentința civilă nr.716/8.04.2015, în sensul 
admiterii excepției prematurității acțiunii. 
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Deși li s-a pus în vedere să mai depună încă o dată toată documentația aferentă notificării, 
în perioada de 24 luni prevăzută de Legea nr. 165/2013 Primarul nu a răspuns notificării nici măcar 
în acest ultim interval pus la dispoziție de legiuitor, în condițiile în care notificarea conținea 
documentația completă încă de la bun început, iar autoritatea publică a cheltuit foarte mulți bani 
publici concesionând serviciul de răspuns la notificări unei societăți de avocatură din București.   

Au arătat reclamanții că prin contractul de construire nr. [...]/31.12.1975 și titlul de 
proprietate nr.20532/20.09.1977, au dobândit în proprietate apartamentul situat la adresa de mai sus, 
compus din 3 camere și dependințe. La momentul respectiv, soții purtau numele de [...] și [...]. Ca 
urmare a emigrării în Germania în anul 1987, numele reclamanților a fost schimbat pe cale 
administrativă în [...] și [...] [...], conform certificatului privind schimbarea numelui de familie din 
24.06.1991 emis de Primăria din Heilbronn. Întrucât soții nu s-au mai întors în țară după efectuarea 
unei excursii în străinătate în anul 1987, imobilul apartament a fost preluat în temeiul Decretului nr. 
223/1974 de Statul Român fără plată, emițându-se în acest sens Decizia nr. 29/04.02.1988 a 
Comitetului executiv al Consiliului Județean Constanța. 

În prezent, imobilul nu este liber, fiind înstrăinat în baza contractului de vânzare-
cumpărare nr. [...]/25.10.1996 către familia [...]. Acțiunea în anularea contractului de vânzare 
cumpărare și, pe cale de consecință, revendicarea în condițiile dreptului comun a imobilului, a fost 
respinsă, prin decizia Curții de apel Constanța nr. 92/C/16.02.2006, după un parcurs judiciar sinuos. 

În drept, au invocat disp. art. 2 și 26 din Legea nr.10/2001, art.1 și 21 din Legea nr. 
165/2013, art.6 din Convenție și art.1 din primul protocol adițional la Convenție. 

Prin întâmpinare, pârâții au solicitat respingerea acțiunii ca nefondată. Au arătat că până în 
prezent nu a fost formulată nicio cerere de solicitare a încetării stării de suspendare reglementată de 
Legea nr.165/2013 și s-au depus doar copii xerox ale actelor solicitate, și nu copii legalizate. 
Totodată, pârâtul Municipiul Constanța a invocat excepția lipsei calității procesuale pasive, arătând 
că obligația de emitere a dispoziției motivate este în sarcina Primarului mun. Constanța. 

Pârâții au anexat documentația aferentă notificării, depunând în plus față de înscrisurile 
depuse de reclamant, adresa Primăriei mun. Constanța nr. [...]/28.10.2014, contract de închiriere nr. 
[...]/1990 și fișa de calcul, raport de expertiză tehnică întocmit în dosarul nr…./1998 al Judecătoriei 
Constanța.     

Prin încheierea din 25.05.2016, tribunalul a respins ca nefondată excepția lipsei calității 
procesuale pasive a pârâtului Municipiul Constanța, reținând că în condițiile Legii nr.10/2001 
primarul acționează în calitate de conducător al entității investite cu soluționarea notificării, 
Municipiul Constanța, și nu în nume propriu, prin urmare unitatea administrativ-teritorială justifică 
legitimare procesuală pasivă în prezenta cauză. 
 Soluţionând pe fond cauza, Tribunalul Constanţa a pronunţat sentinţa civilă nr. 1509 din 15 
iunie 2016, prin care a admis acţiunea formulată de reclamanţii [...] şi [...] [...] în contradictoriu cu 
pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Primarul Municipiului Constanţa. 
 S-a constatat că reclamanţi sunt persoane îndreptăţite la măsuri compensatorii în condiţiile 
Capitolului III din Legea nr. 165/2013, pentru imobilul apartament situat în Constanţa, [...], compus 
din 3 camere, bucătărie, baie, hol şi boxă în suprafaţă de construită de 66,69 mp. 
 A fost obligat Primarul Municipiului Constanţa să emită dispoziţie în acest sens şi să o 
înainteze Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, împreună cu documentaţia aferentă. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut că reclamanţii au declarat 
procedura administrativă conform dispoziţiei art. 22 din Legea nr. 10/2001, notificând prin Biroul 
Executorului Judecătoresc [...] în baza notificării nr. 1327 din 16 iulie 2001, Primăria Municipiului 
Constanţa solicitând măsuri reparatorii conform legii speciale de reparaţie. 
 Odată cu notificarea au fost depuse actele de stare civilă, contractul de construire nr. [...] din 
21 decembrie 1974, procesul-verbal de predare-primire a locuinţei cu nr. … din 15 decembrie 1975 
şi titlul de proprietate nr. [...] din 29 septembrie 1977 (imobilul în litigiu a fost preluat de către stat 
conform Decretului nr. 223/1974. 
 Unitatea deţinătoare nesoluţionând notificarea în termenul legal prevăzut de art. 25 alin. (1) 
din Legea nr. 10/2001, reclamanţii s-au adresat Tribunalului Constanţa secţia I civilă, pentru 
soluţionarea cererii de acordare de măsuri reparatorii pentru imobilul în litigiu. 
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 Soluţionând cererea, Tribunalul Constanţa a stabilit că reclamanţii au calitatea de persoane 
îndreptăţite la măsuri compensatorii în condiţiile Capitolului III din Legea nr. 165/2015, având în 
vedere că imobilul în litigiu a fost înstrăinat conform Legii nr. 112/1995 către terţe persoane. 
 A fost obligat Primarul Municipiului Constanţa să emită dispoziţie şi să o înainteze Comisiei 
Naţionale pentru Compensarea Imobilelor, împreună cu documentaţia aferentă. 
 În termen legal, împotriva sentinţei civile nr. 1509 din 15 iunie 2016 au declarat apel 
pârâţii Municipiul Constanţa prin Primar şi Primarul Municipiului Constanţa. 
 Critica soluţiei se referă la următoarele: 
 1. În ceea ce priveşte pârâtul Municipiul Constanţa s-a invocat excepţia lipsei calităţii 
procesual pasive cu motivarea că acordarea de măsuri reparatorii se realizează prin emiterea unei 
dispoziţii de către conducătorul unităţii administrativ-teritoriale, în speţă Primarul Municipiului 
Constanţa. 
 Susţine că în mod greşit Tribunalul Constanţa a respins excepţia lipsei calităţii procesual 
pasive a Municipiului Constanţa. 
 2. Pe fondul cauzei pârâţii arată că obligaţia privind emiterea unei dispoziţii în baza căreia 
este soluţionată notificarea este strict reglementată de Legea nr. 10/2001 şi a normelor de aplicare a 
acestuia, în sensul că notificarea trebuia soluţionată în  termen de 60 de zile de la depunerea actelor 
de către notificatori. 
 Din documentaţia aferentă notificării rezultă că reclamanţii au solicitat suspendarea 
provederilor reglementate de Legea nr. 10/2001 până la soluţionarea litigiului ce se poartă asupra 
imobilului în litigiu. 
 Prin adresa cu numărul 8585 din 23 ianuarie 2003, reclamanţii au solicitat menţinerea 
măsurii suspendării soluţionării notificării, având în vedere că litigiul existent pe rolul instanţelor cu 
privire la imobil nu a fost finalizat şi până la data introducerii prezentei acţiuni reclamanţii nu au 
formulat cerere de încetare a măsurii de suspendare privind soluţionarea notificării. 
 De altfel, odată cu depunerea notificării nu au fost depuse toate actele astfel cum prevăd 
dispoziţiile art. 33 din Legea nr.10/2001 şi normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 
(art. 23.1). 
 Pentru cele arătate au solicitat admiterea apelului, schimbarea hotărârii apelate şi pe fond 
respingerea acţiunii ca nefondate. 
 Analizând sentinţa apelată în baza motivelor de apel invocate, Curtea constată că 
apelul este nefondat pentru următoarele: 
 1. Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Municipiului Constanţa. 
 Potrivit prevederilor art. 21 alin. 4 din Legea nr. 10/2001 astfel cum au fost modificate prin 
Legea nr. 247/2005, de imediată aplicare „în cazul imobilelor deţinute de unităţile administrativ-
teritoriale, restituite în natură sau prin echivalent către persoana îndreptăţită se face prin dispoziţie 
motivată a primăriilor”. 
 Unitatea administrativ teritorială în al cărei patrimoniu se află imobilul reprezentată prin 
primar are calitate procesual pasivă în acţiunea introductivă în baza Legii nr. 10/2001. 
 Cum primăria nu are patrimoniu propriu, distinct de cel al comunei sau oraşului a cărui 
activitate o serveşte, dar, în acelaşi timp primarul reprezintă comuna sau oraşul în relaţiile cu 
persoanele fizice sau juridice, precum şi în justiţie, în aplicarea prevederilor art. 21 alin. 4 din Legea 
nr.10/2001, rezultă neîndoielnic că imobilele vizate urmează a fi retrocedate de deţinătorul actual”, 
adică de către primării, mai exact de unitatea administrativ-teritorială din al cărei patrimoniu face 
parte. 
 Astfel fiind, chemarea în judecată a unităţii administrativ-teritoriale în al cărui patrimoniu se 
află imobilul în litigiu, în speţă Municipiul Constanţa, reprezentată prin Primar este în spiritul 
dispoziţiilor legale mai sus-menţionate. 
 Ca atare, Curtea constată că soluţionarea excepţiei lipsei calităţii procesual pasive a 
Municipiului Constanţa de către instanţa de fond a fost dată cu respectarea dispoziţiilor art. 21 din 
Legea nr.10/2001. 
 2. Conform art. 22 din Legea nr. 10/2001, reclamanţii au declanşat procedura administrativă 
solicitând în baza notificării cu numărul 1327 din 16 iulie 2001, înaintată prin Biroul Executorului 
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Judecătoresc [...], Primăriei Municipiului Constanţa, acordarea de măsuri reparatorii conform Legii 
nr. 10/2001 pentru apartamentul …, situat în [...], Constanţa. 
 Potrivit art. 25 din Legea nr.10/2001 republicată, unitatea notificatoare este obligată să 
soluţioneze notificarea în termen de 60 de zile de la data depunerii acesteia, sau după caz, a actelor 
doveditoare, urmând ca pe baza analizei acestor acte să accepte sau să refuze acordarea de măsuri 
reparatorii pentru imobilul în litigiu. 
 În speţă, unitatea deţinătoare nu a respectat dispoziţiile legale mai sus-menţionate, de la data 
înregistrării notificării şi până la data introducerii prezentei acţiuni au trecut cinci ani. 
 Într-adevăr ulterior formulării notificării, Legea nr.10/2001 a fost modificată prin Legea nr. 
165/2013 şi prin adresa cu numărul [...] din 19 februarie 2015 Primarul a făcut cunoscut 
reclamanţilor că numărul notificărilor nesoluţionate era de 2665, iar conform dispoziţiilor art. 33 
alin. 1 lit. b din Legea nr. 165/2013, termenul de soluţionare a notificărilor de 24 luni a expirat la 1 
ianuarie 2016. 
 Potrivit art. 35 alin. 2 din Legea nr. 165/2013 reclamanţii au la dispoziţie un termen de 6 
luni de la expirarea termenului de 24 de luni de a se adresa instanţei. 
 Respectând întocmai termenul prevăzut de lege reclamanţii s-au adresat instanţei pentru 
soluţionarea notificării la data de 25 februarie 2016. 
 Prin introducerea acestei cereri, Curtea constată intenţia reclamanţilor de continuare a 
procedurii prevăzute de Legea nr.10/2001, suspendată la cererea acestora în faza administrativă, ca 
urmare a dosarului existent pe rolul instanţei având ca obiect revendicare de drept comun, acţiune 
care a fost respinsă, hotărârea fiind definitivă şi irevocabilă. 
 În atare situaţie, nu se mai impunea formularea unei cereri de încetare a suspendării 
soluţionării cauzei. 
 Este nefondată critica apelanţilor pârâţi potrivit cu care dosarul de notificare nu era complet. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 23.2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 10/2001 s-au 
cerut la dosarul notificării copii legalizate sau certificate. 
 Conform acestor dispoziţii legale, Curtea constată că reclamanţii au depus la dosar acte din 
care rezultă că au calitatea de persoane îndreptăţite şi acte de proprietate cu privire la imobilul în 
litigiu, acte care au fost certificate de către avocat, astfel cum prevăd dispoziţiile legale mai sus-
menţionate, legea nu impune ca aceste acte să fie legalizate astfel cum susţine apelanţii, în cazul în 
care nu sunt legalizate să fie certificate, astfel cum s-a şi procedat. 
 Astfel cum rezultă din documentaţia depusă de către reclamanţi, actele de proprietate, actele 
de stare civilă, certificatul de schimbare a numelui au fost depuse odată cu notificarea, fiind totodată 
certificate de avocat prin semnătură şi ştampilă, fapt reţinut şi de către instanţa de fond. 
 Având în vedere cele menţionate, Curtea constată că reclamanţii din cauza de faţă sunt 
persoane îndreptăţite la măsuri reparatorii pentru imobilul preluat abuziv de către stat (art. 2 lit. b) 
din Legea nr. 10/2001), conform Decretului nr. 223/1974. 
 Întrucât imobilul în litigiu a fost înstrăinat conform Legii nr. 112/1995 către terţe persoane, 
instanţa conform dispoziţiilor Legii nr. 165/2013 Capitolul II, a dispus acordarea de măsuri 
compensatorii pentru imobilul în litigiu, obligând primarul să emită o dispoziţie şi împreună cu 
documentaţia aferentă să o înainteze Comisiei Naţionale pentru Compensarea Imobilelor. 
 Pentru considerentele expuse Curtea în baza art. 480 alin. (1) Cod procedură civilă va 
respinge apelul ca nefondat. 
 Potrivit dispoziţiilor art. 453 alin. (1) Cod procedură civilă va obliga pe apelanţi către 
reclamanţii intimaţi la plata sumei de 1.602,68 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu 
avocat. 

Decizia civilă nr. 118/C/24.10.2016 
Judecător redactor Vangheliţa Tase 
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CCC...   DDDRRREEEPPPTTTUUULLL   PPPRRROOOPPPRRRIIIEEETTTĂĂĂȚȚȚIIIIII   IIINNNTTTEEELLLEEECCCTTTUUUAAALLLEEE   
 

4. Solicitare înregistrare marcă individuală. Importanța gradului de 
distinctivitate al semnului și nu lipsa distinctivității. Interzicerea folosirii de 
către pârâtă a unor semne identice sau similare mărcii reclamantei în activitatea 
sa comercială. Dreptul creditorului de a sesiza instanța de executare cu 
obligarea debitorului la plata penalității reglementată de art. 906 din noul Cod 
de procedură civilă. 

 
În cazul în care marca și semnul au un element comun trebuie să se verifice distinctivitatea, pentru 

că dacă gradul acesteia este ridicat, riscul de confuzie va fi mai mare; dacă distinctivitatea nu este atât de 
mare, riscul de confuzie este mai mic, atenţia cumpărătorului concentrându-se asupra restului elementelor.  

Prin urmare, ceea ce interesează este gradul de distinctivitate al semnului, iar nu lipsa 
distinctivității, pentru că prin înregistrarea ca marcă acestuia i-a fost recunoscută îndeplinirea cerințelor 
legale – art. 5 alin.1 lit. b din Legea nr. 84/1998 prevăzând că sunt refuzate la înregistrare sau pot fi 
declarate nule dacă sunt înregistrate, mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, similar Regulamentului 
(CE) nr. 207/2009 privind marca comunitară, care în art.7 alin.1 lit.b prevede că sunt refuzate la 
înregistrare mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv.  

Așa fiind, în condițiile în care semnul folosit de pârâta intimată are un grad de similaritate ridicat 
cu marca înregistrată de reclamantul apelant, iar produsele/serviciile pe care acestea se aplică se află într-o 
legătură de complementaritate evidentă, riscul de asociere între semn și marcă este neîndoielnic, existând în 
mod real posibilitatea ca destinatarii produselor şi serviciilor menționate să aibă percepţia existenţei unei 
legături economice între comercianţii care le folosesc.  

Dispozițiile art. 906 din noul Cod de procedură civilă - aplicabile în mod corespunzător și pentru 
aducerea la îndeplinire a obligațiilor de a nu face intuitu personae, în virtutea dispoziției de extindere 
cuprinse la art.905 alin.1 al aceluiași cod – sunt incluse în procedura executării silite, în faza a doua a 
procesului și conferă creditorului dreptul de a sesiza instanța de executare cu obligarea debitorului la plata 
penalității, ceea ce înseamnă că cererea de aplicare a unei astfel de măsuri la judecarea fondului cauzei nu 
poate fi primită, această sancțiune neputându-se dispune decât în cea de a doua fază a procesului civil, 
aceea a executării silite, prin parcurgerea etapelor procedurale prevăzute de lege.  

 
Art. 5 alin.1 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice  

Art. 36 alin. 2 lit. b, Art. 39 alin.1 lit. b din Legea nr. 84/1998  
Art.7 alin.1 lit.b, art. 12 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009  

privind marca comunitară 
 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia a II-a civilă, sub nr. 
…/118/2014, reclamanţii [...] şi S.C. [...] S.R.L. au solicitat instanței, în contradictoriu cu pârâta 
S.C. [...] S.R.L., ca prin hotărâre judecătorească să interzică pârâtei folosirea, în activitatea sa 
comercială, a tuturor semnelor identice sau similare cu marca "[...]", respectiv aplicarea semnelor 
de produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare ori deţinerea lor în acest scop, 
oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul produselor sub acest semn, 
utilizarea semnului sau a numelui "[...]" pe documente sau pentru publicitate, târguri, expoziţii etc. 
sub sancţiunea unor daune cominatorii de 100 euro/zi de întârziere; să oblige pârâta la publicarea 
hotărârii pe cheltuiala sa într-un ziar de mare tiraj și la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare s-a arătat că prin Decizia O.S.I.M. nr. …/03.01.2011 a fost admisă cererea 
reclamantului [...], de înregistrare a mărcii individuale "[...]", compusă din denumire şi element 
figurativ, având număr de depozit [...], pentru următoarele produse şi/sau servicii: cafea, publicitate 
şi servicii de alimentaţie publică. 

Reclamantul persoană fizică a încredințat spre utilizare marca individuală "[...]" către 
societatea comercială "[...] " S.R.L. 

S-a precizat că, fiind contactat, reprezentantul societății pârâte a comunicat reclamanților că 
va continua utilizarea mărcii, întrucât nu a avut cunoștință despre înregistrarea acesteia la O.S.I.M., 
deşi semnul este aproape identic cu cel înregistrat de reclamantul [...]. 
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Au invocat reclamanții latura pozitivă a dreptului protejat prin Legea nr. 84/1998, care 
sancţionează actele de încălcare a dreptului la marcă şi asigură repararea prejudiciilor cauzate prin 
folosirea ilegală a mărcii și au arătat că refuzul pârâtei de a respecta drepturile conferite de marcă 
conduce la crearea de confuzii, dovadă că acei clienţi nemulţumiţi de serviciile pe care aceasta le 
oferă au contactat societatea reclamantă, fiind convinşi că este vorba despre aceeaşi persoană 
juridică. 

S-a pretins, totodată, că existența identităţii particulei verbale şi înţelesul din limbajul comun 
al mărcii, în strânsă legătură cu includerea aceluiaşi element verbal şi în denumirea comercială a 
reclamantei, poate crea pentru consumatorul mediu riscul atribuirii aceleiaşi provenienţe a 
produsului. 

În drept, s-au invocat prevederile art. 192 C. pr. civilă, Legea nr. 84/1998, Convenţia de la 
Paris pentru protecţia proprietăţii industriale. 

În probaţiune s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, fiind depusă la dosar dovada 
avansării cheltuielilor de judecată, notificarea adresată pârâtei, decizia OSIM nr. …/03.01.2011, 
contract de cesiune de marcă. 

Pârâta-reclamantă S.C. [...] S.R.L. a solicitat prin întâmpinare respingerea acțiunii ca 
nefondată, iar prin cerere reconvențională a cerut instanței să constate nulitatea înregistrării asupra 
mărcii "[...]" cu număr de depozit [...] şi să dispună anularea înregistrării mărcii cu denumirea 
"[...]", împreună cu reproducerea grafică aferentă. 

Pe cale de excepţie, pârâta a invocat necompetenţa materială şi teritorială a Tribunalului 
Constanța, solicitând declinarea competenţei în favoarea Tribunalului Bucureşti, precum și excepţia 
netimbrării acţiunii şi pe cea a lipsei dovezii calităţii de reprezentant a persoanei care a semnat 
cererea de chemare în judecată. 

 În motivare s-a arătat că la jumătatea lunii iunie 2014, societatea și-a deschis un restaurant 
în care presta servicii de alimentaţie publică cu specific spaniol, amplasat în municipiul Constanţa, 
cu denumirea "[...] [...]"; s-a subliniat că, în traducere, denumirea semnifică "ferma/gospodăria 
soarelui însorită", fiind coroborat specificul spaţial (terasă interioară pavată însorită) cu cel 
arhitectural, ambiental şi culinar spaniol. 

A susținut pârâta că înregistrarea mărcii "[...]" de către reclamanţii-pârâţi s-a făcut cu 
încălcarea dispoziţiilor art. 5 lit. c şi d din Legea nr.84/1998, deoarece se ajunge la monopolizarea 
unui termen uzual atât în limbajul curent, cât şi în concret, că reclamanţii-pârâţi interpretează 
termenul uzual într-o manieră contrară prevederilor legale anterior menționate, făcând abstracţie de 
interpretarea sistematică și că este de notorietate faptul că termenul "[...]" face parte din limbajul 
comun al limbii spaniole, fiind utilizat în mod constant de către toate popoarele ce folosesc sau 
împrumută expresii din limba spaniolă, pentru a face referire la proprietate, conac sau casă la ţară, 
iar prin înregistrarea mărcii se monopolizează un termen uzual, comun. 

S-a mai arătat că între cele două mărci există numeroase diferenţe, care fac ca acestea să nu 
poată fi confundate, singurul element comun fiind grupul de litere "[...]", care are un caracter uzual 
în limbajul spaniol şi a fost preluat ca atare în practicile comerciale curente, precum și că societatea 
pârâtă desfăşoară activităţi de alimentaţie publică, în vreme ce reclamanţii vând cafea sub 
denumirea "[...]", astfel că orice risc de confuzie este înlăturat, pentru că se adresează unei clientele 
diferite. 

În drept s-au invocat Legea nr.84/1998, H.G. nr.1134/2010, O.U.G. nr. 80/2013, Codul de 
procedură civilă. 

Prin încheierea pronunţată de Tribunalul Constanţa, secţia a II-a civilă, la 15.01.2015 s-a 
admis excepţia necompetenţei funcţionale a acestei secţii și s-a declinat competența de 
soluţionare a cauzei în favoarea secţiei I civile a aceleiași instanțe. 

Cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă sub nr. 
…/118/2014*. 

La termenul de judecată din 13.03.2015, instanţa a dispus introducerea în cauză a Oficiului 
de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), care a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a 
Tribunalului Constanţa, în conformitate cu prevederile art. 47 alin. 1 din Legea nr. 84/1998. 
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Prin încheierea pronunţată de Tribunalului Constanţa, secţia I civilă la 24.04.2015 a fost 
respinsă ca nefondată excepţia necompetenţei materiale şi teritoriale a acestei instanţe. 

La termenul de judecată din 05.06.2015 s-a luat act că pârâta-reclamantă a renunțat la 
excepţia lipsei calităţii de reprezentant şi la excepţia netimbrării. 

O.S.I.M. a depus la dosar copia dosarului mărcii nr. [...]. 
Prin notele scrise depuse pentru termenul de judecată din 06.11.2015, pârâta-reclamantă a 

invocat excepţia lipsei calităţii procesual-active a reclamanţilor-pârâţi, cu motivarea că prin 
cesiunea de creanţă au fost transferate toate drepturile asupra mărcii "[...]" către S.C. [...] S.R.L. În 
subsidiar şi pentru aceleaşi motive, s-a invocat şi excepţia lipsei de interes a acţiunii. 

  La termenul de judecată din data de 11.12.2015, instanţa a pus în discuţia părţilor şi a dispus 
introducerea în cauză a S.C. [...] S.R.L., conform art. 39 alin. 2 teza I C. pr. civilă. 
 Prin sentința civilă nr. 180/29.01.2016 Tribunalul Constanța  a respins ca nefondate excepția 
lipsei calităţii procesuale active a reclamanţilor-pârâţi și excepția lipsei de interes în promovarea 
acţiunii principale. 
 A respins ca nefondată acțiunea principală și cererea reconvențională. 
 Referitor la excepția lipsei calității procesuale active s-a reținut că, fiind cel care pornește 
acțiunea, reclamantul trebuie să justifice atât calitatea procesuală activă, cât şi calitatea procesuală 
pasivă a persoanei cu care înţelege să se judece. 

Totodată, după ce a fost sesizată, instanţa trebuie să verifice atât calitatea procesuală activă, 
cât şi calitatea procesuală pasivă, fie înainte de începerea dezbaterilor, dacă acest lucru este posibil, 
fie în cadrul dezbaterilor asupra fondului dreptului, în acest sens fiind și art. 36 din noul Cod de 
procedură civilă. 

Din cercetarea contractului de cesiune de marcă încheiat la 30.03.2015 între cedentul [...] şi 
cesionarul S.C. [...] S.R.L. s-a constatat că acesta a avut ca obiect transmiterea de către cedent a 
tuturor drepturilor asupra mărcii "[...]" pentru toate produsele/serviciile pentru care marca este 
înregistrată (art. 2) și a fost încheiat la o dată ulterioară sesizării instanţei (02.10.2014), asupra 
drepturilor conferite de marcă existând, la acel moment, un litigiu pe rolul Tribunalului Constanţa. 

S-a făcut aplicarea art. 40 alin. 3 din Legea nr. 84/1998 republicată și s-a reținut că, 
independent de efectele pe care cesiunea le-a produs în raporturile dintre părţile contractante, până 
la momentul înscrierii ei în Registrul mărcilor şi al publicării în Buletinul Oficial de Proprietate 
Industrială, aceasta nu este opozabilă terţilor, conform art. 42 alin. 3 din Legea nr. 84/1998, 
republicată. 

Pe cale de consecinţă, în raporturile cu terţii cedentul rămâne titular al drepturilor conferite 
de marcă, motiv pentru care instanţa de fond a respins ca nefondată excepţia lipsei calităţii 
procesual-active a reclamanţilor-pârâţi. 

Pentru aceleaşi motive a fost respinsă ca nefondată şi excepţia lipsei de interes în 
promovarea acţiunii principale, apreciindu-se că aceasta se fundamentează pe aceeaşi premisă a 
opozabilităţii erga omnes a efectelor cesiunii drepturilor asupra mărcii înainte de soluţionarea 
definitivă a litigiului. 

Pe fondul cauzei s-a rețiut că reclamanții au dedus judecăţii o acţiune întemeiată pe art. 36 
alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998 rep., solicitând instanţei să interzică folosirea de către pârâta-
reclamantă, în activitatea sa comercială, a tuturor semnelor identice sau similare cu marca "[...]", 
respectiv aplicarea semnelor de produse sau ambalaje, oferirea produselor spre comercializare ori 
deţinerea lor în acest scop, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, importul sau exportul 
produselor sub acest semn, utilizarea semnului sau a numelui "[...]" pe documente sau pentru 
publicitate, târguri, expoziţii etc., sub sancţiunea unor daune cominatorii de 100 euro/zi de 
întârziere. 

Reclamanţii-pârâţi au formulat şi un capăt de cerere accesoriu, solicitând obligarea pârâtei-
reclamante la publicarea hotărârii pe cheltuiala acesteia într-un ziar de mare tiraj. 

S-a arătat că, potrivit susținerilor reclamanților, prin utilizarea cuvântului "[...]" şi a 
semnului aproape identic, pârâta-reclamantă le aduce prejudicii, în condiţiile în care concurenţa în 
domeniul de activitate respectiv este acerbă, existând riscul producerii unei confuzii în rândul 
clientelei. 
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Au fost arătate și susținerile pârâtei, conform cărora denumirea restaurantului "[...] [...]" nu 
a fost aleasă în dauna reclamanților pârâți, ci cu intenția de a corobora specificul spaţial cu cel 
arhitectural, ambiental şi culinar special. 

 S-a avut în vedere că prin Decizia O.S.I.M. nr. …/03.01.2011 a fost admisă cererea 
reclamantului-pârât [...], de înregistrare a mărcii individuale "[...]", compusă din denumire şi 
element figurativ, având număr de depozit [...], pentru următoarele produse şi/sau servicii: cafea, 
publicitate şi servicii de alimentaţie publică, precum și faptul că același reclamant a încredinţat spre 
utilizare marca individuală "[...]" societăţii comerciale "[...]" S.R.L., pentru a o folosi în activitatea 
comercială, ceea ce justifică şi calitatea procesual-activă a acestei persoane juridice. 

Au fost menționate reglementările interne și internaționale referitoare la regimul mărcilor, 
respectiv Legea nr.84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, la care se adaugă 
Legea nr. 202/2000 privind unele măsuri privind asigurarea drepturilor de proprietate intelectuală în 
cadrul operaţiunilor de vămuire, Hotărârea Guvernului nr. 833/1998 pentru aprobarea 
Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, pe plan 
intern, și Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în 
scopul înregistrării mărcilor, semnat la Nisa, la 15 iunie 1957 şi revizuit la Stockholm, la 14 iulie 
1967, la Geneva, la 13 mai 1997 şi modificat la 2 octombrie 1969; Aranjamentul de la Viena 
privind clasificarea internaţională a elementelor figurative ale mărcilor, semnat la Viena la 12 iunie 
1973 şi modificat la 1 octombrie 1985; Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea 
internaţională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989; Convenţia de la Paris pentru protecţia 
proprietăţii industriale, la care România a aderat la data de 6 octombrie 1920, pe plan internațional. 

Subliniind că reclamanții invocă folosirea de către pârâta-reclamantă a unui semn pentru 
care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din cauză că produsele sau 
serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în 
percepţia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă, tribunalul a arătat că riscul 
de confuzie există atunci când cumpărătorul, deşi distinge perfect produsele, crede, datorită 
caracteristicilor comune ale semnelor folosite, că aceste produse provin de la una şi aceeaşi 
întreprindere. 

Comparând semnul folosit de pârâta-reclamantă în propria activitate comercială cu marca 
înregistrată sub denumirea "[...]", instanţa a reținut, în primul rând, că acestea sunt deosebite ca 
reprezentare grafică, întrucât semnul folosit de pârâta-reclamantă evocă imaginea unei curţi cu mese 
aranjate pentru servirea unui număr mai mare de persoane, în vreme ce marca "[...]" înfăţişează 
imaginea unei plantaţii agricole (cafea), fiind evident că se adresează unei clientele specifice - 
consumatori de cafea. 

Totodată, marca „[...]" este una combinată, alcătuită din elementul verbal "[...]" şi elementul 
grafic aexaminat anterior. 

Analizând dacă elementul fonetic comun "[...]" este suficient de important, astfel încât să 
determine riscul de asociere între semn şi marcă, tribunalul a reținut că, potrivit practicii recente a 
Secţiei Civile a ÎCCJ (Decizia nr. 4228/2007), "Probabilitatea de confuzie trebuie analizată cu 
referire la mărci ca ansamblu, luând în considerare percepţia consumatorului obişnuit al produselor 
în discuţie, pornind de la premisa că acesta este unul rezonabil de bine informat în domeniu şi de 
precaut în alegerea produsului, însă cu un nivel mediu de atenţie în distingerea produselor 
similare".  

S-a arătat că în aprecierea riscului de confuzie nu este permisă limitarea doar la fonetica 
asemănătoare a celor două reprezentări grafice în discuţie, ci este necesară o apreciere în ansamblu 
şi in concreto a acestora; că pentru a stabili gradul de similaritate trebuie determinate similitudinile 
de ordin vizual, auditiv sau conceptual şi, după caz, evaluată importanţa care se acordă fiecăruia 
dintre aceste elemente, luând în considerare categoria de bunuri şi de servicii în discuţie şi 
circumstanţele concrete în care acestea se comercializează. 

A constatat instanța de fond că semnul folosit de pârâtă are ca element central imaginea 
terasei interioare pavate, în vreme ce marca "[...]" pune accent pe elementul fonetic, care este scos 
în evidenţă şi grafic prin contrastul realizat, fiind scris pe un fond închis la culoare; că distinct de 
litera "H", care are o reprezentare grafică asemănătoare, restul literelor au o grafică distinctă, astfel 
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că nu se poate vorbi despre o similitudine de ordin vizual pentru termenul "[...]", în ansamblu, cu 
atât mai mult cu cât se poate presupune că un consumator mediu percepe o marcă ca pe un tot şi nu 
face o examinare a diferitelor detalii ale acesteia, mergând până la modul de reprezentare grafică a 
unei litere. 

Pe de altă parte, cuvântul "[...]" pare a fi folosit de ambele părţi cu sensul de indicaţie 
geografică, denumirea servind la identificarea unui stabiliment şi, respectiv, a unui produs originar 
dintr-o ţară/regiune sau localitate a căror reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod 
esenţial atribuite acestei origini geografice. 

De altfel, pârâta-reclamantă a demonstrat că termenul "[...]" intră și în componenţa altor 
mărci combinate, figurative ori chiar numai fonetice, desemnând, în mod evident, un loc specific 
cultural şi geografic spaniol. 

Raportat la aceste considerente s-a reținut incidența prevederilor art. 39 alin. 1 lit. b din 
Legea nr. 84/1998 republicată, conform cu care titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui 
terţ să folosească în activitatea sa comercială indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, 
valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului 
sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora, iar acțiunea principală a fost respinsă 
ca nefondată. 

Referitor la cererea reconvențională, prin care s-a solicitat nulitatea/anularea înregistrării 
mărcii, cu motivarea că aceasta s-a făcut cu încălcarea art. 5 lit. c şi d din Legea nr. 84/1998 
republicată, întrucât se ajunge pe această cale la monopolizarea unui termen uzual atât în limbajul 
curent, cât şi în comerţ, s-a făcut aplicarea art.5 alin.1 din Legea nr. 84/1998 republicată și s-a 
reținut că marca "[...]" este o marcă combinată, alcătuită dintr-un element verbal şi unul grafic, iar 
pârâta-reclamantă nu a probat că termenul "[...]" ar fi devenit uzual în limbajul curent. 

În ceea ce priveşte criteriul distinctivităţii, ca şi condiţie care defineşte însuşi conceptul de 
marcă, s-a constatat că nu s-a probat nici că marca "[...]" nu ar fi în măsură să deosebească 
produsele la care se referă de altele, realizate de agenţii economici care activează pe aceeaşi piaţă, 
ori pe lângă faptul că semnul sau indicaţia mărcii care poate să servească în comerţ pentru a 
desemna specia, cantitatea, destinaţia, valoarea, etc. trebuie să compună marca în exclusivitate - 
ceea ce nu este cazul în speţă - nu s-au prezentat elementele care să identifice caracterul uzual al 
termenului în discuţie şi care a devenit o practică comercială. 

Pentru motivele anterior expuse, tribunalul a respins ca nefondată şi cererea reconvenţională. 
 Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamanții [...] și S.C. [...] S.R.L. și au criticat-
o pentru nelegalitate și netemeinicie. 
 În motivare s-a arătat că prin decizia OSIM nr…. din 03.01.2011 a fost admisă cererea prin 
care reclamantul a solicitat înregistrarea mărcii individuale ”[...]” constând în denumirea [...] cu 
element figurativ, având număr de depozit [...], pentru următoarele clase de produse și/sau servicii: 
cl 30: cafea, cl 35: publicitate, cl 43: servicii de alimentație publică; marca individuală [...] a fost, 
ulterior, încredințată spre utilizare societății comerciale [...] Cafe SRL. 
 Au susținut apelanții că numele restaurantului deschis de societatea intimată, ca și sigla 
acestuia, sunt similare mărcii pe care au înregistrat-o și că, dat fiind că niciun consumator cu un 
nivel mediu de atenție în distingerea produselor similare nu va analiza fiecare element component al 
denumirii, fapta pârâtei intimate întrunește elementele stabilite de art. 90 alin.2 lit.b din Legea nr. 
84/1998, care definește activitatea de contrafacere, și îndreptățește pe titularul mărcii să ceară 
instanței aplicarea art.36 alin.2 lit. b din același act normativ. 
 S-a mai arătat că titularul mărcii este singurul în măsură să dispună de ea și singurul care 
poate trage foloase de pe urma exploatării ei, că în măsura în care marca înregistrată ar fi utilizat o 
”indicație care se referă la originea geografică a produsului”, cum greșit a apreciat instanța de fond, 
ar fi fost respinsă de la înregistrare și că natura uzuală a termenului ”[...]” poate fi raportată la 
teritoriul Spaniei, nu la cel al României, astfel că motivarea primei instanțe nu poate fi primită; că 
refuzul pârâtei de a respecta drepturile conferite reclamantului de Legea nr. 84/1998 a avut drept 
scop crearea unei confuzii în mintea clienților, cu consecința prejudicierii apelanților, în condițiile 
în care concurența în domeniul de activitate al celor două societăți părți ale cauzei este acerbă; că 
reaua credință a societății pârâte s-a materializat nu numai prin utilizarea cuvântului ”[...]” în cadrul 
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denumirii ei și a semnului aproape identic, ci și prin crearea a mai multor pagini pe rețelele de 
socializare. 
 Au fost invocate și prevederile art.1 alin.2 și art.8 din Convenția de la Paris pentru protecția 
proprietății industriale din 20.03.1883, care a fost ratificată fără nicio rezervă de România prin 
Decretul nr. 1177/1968, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 și s-a arătat că, în calitate 
de parte contractantă, România recunoaște numelui comercial calitatea de obiect de protecție al 
dreptului de proprietate industrială. În același sens au fost invocate și prevederile art.35 din Legea 
nr. 84/1998, susținându-se că reclamantul este proprietarul unei mărci individuale combinate, cu 
element figurativ, în care partea verbală ”[...]” constituie elementul central al mărcii. Elementul 
verbal ”[...]” se regăsește, totodată, și în denumirea societății comerciale reclamante. 

Subliniind că drepturile conferite atât de numele comercial, cât și de marca anterioară sunt 
protejate împotriva folosirii pentru produse, servicii identice sau similare, a unui semn identic sau 
similar cu marca anterioară, dacă există un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a 
semnului cu marca, apelanții au arătat că, în cauză, existența identității particulei verbale și înțelesul 
din limbajul comun al mărcii reclamantei, în strânsă legătură cu includerea aceluiași element verbal 
și în denumirea comercială a reclamantei, poate crea pentru consumatorul mediu riscul de a atribui 
produsului aceeași proveniență. 

Prin urmare, luând în considerare toți acești factori în aprecierea gradului de similaritate în 
legătură cu semnele în conflict și cu produsele pentru care acestea au fost destinate, s-a apreciat că 
pentru consumatorul mediu există un risc de confuzie ce include și riscul de asociere, existând 
posibilitatea ca acesta să atribuie aceeași origine comercială produselor comercializate de pârâte cu 
cele ce poartă marca reclamantei. 

Intimata pârâtă S.C. [...] S.R.L. a solicitat prin întâmpinare respingerea apelului ca nefondat 
susținând, în esență, că: termenului ”[...]” nu i se poate da un înțeles abstract, pentru că acesta 
desemnează, prin însăși definiția sa, un spațiu determinat, un loc specific cultural și geografic 
spaniol, astfel că instanța de fond în mod corect a reținut incidența prevederilor art. 39 alin.1 lit. b 
din Legea nr.84/1998; apelanții nu au făcut dovada faptului că au comercializat sau comercializează 
produse (cafea) sau efectuează servicii de alimentație publică pentru a putea considera că există un 
eventual risc de apariție a unei confuzii cu privire la marcă; semnele societății pârâte, susținute de 
specificul individual al afacerii acesteia, nu sunt de natură a produce confuzie în percepția 
publicului, inclusiv asocierea între semne și mărci; elementele lingvistice și cele grafice analizate în 
cauză sunt diferite, iar riscul de confuzie este eliminat pentru că activitatea apelanților se referă la 
comercializarea cafelei, pe când intimata are deschis un restaurant cu specific spaniol și nu se poate 
pune în discuție nicio confuzie. 

Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în raport cu criticile formulate, 
Curtea a constatat că apelul este întemeiat pentru următoarele considerente: 

Prin Decizia O.S.I.M. nr…./03.01.2011 s-a admis înregistrarea în favoarea reclamantului 
[...] a mărcii individuale, combinată constând în denumirea [...] cu element figurativ, având numărul 
de depozit [...], pentru următoarele clase de produse și/sau servicii: cafea, publicitate şi servicii de 
alimentaţie publică. 

Fără a contesta utilizarea în activitatea sa comercială a denumirii ”[...]”, pârâta a pretins că 
alăturarea terminologică de origine hispanică din denumirea restaurantului pe care l-a deschis în 
Constanța după înregistrarea mărcii în litigiu de către reclamant a avut ca scop desemnarea unui 
spațiu determinat, a unui loc specific spaniol; că reclamanții nu dețin un drept exclusiv asupra 
elementului verbal ”[...]”, care este un termen lingvistic, utilizat regulat, cu un înțeles comun atât în 
limbajul curent, cât și în comerț; că elementele verbale existente în marca reclamanților și semnul 
pârâtei sunt numai parțial identice, distinctivitatea fiind realizată de particula ”[...]” existentă în 
denumirea restaurantului pârâtei, dar și de elementele grafice distincte, astfel că nu există vreun risc 
de confuzie între cele două denumiri aflate în conflict, chiar și în eventualitatea în care acestea s-ar 
adresa aceluiași segment de consumatori, condiție care, de asemenea, nu este îndeplinită în cauză. 

Contrar susținerilor intimatei pârâte, în analiza cerinței similarității semnelor aflate în 
conflict, impusă de dispozițiile art. 36 alin. 2 lit. b din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi 
indicaţiile geografice, Curtea constată că marca înregistrată de apelanții reclamanți și semnul 
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utilizat de societatea pârâtă sunt similare atât din punct de vedere fonetic, cât și sub aspect figurativ 
și că, din această perspectivă, prevederile legale anterior menționate au fost în mod greșit aplicate în 
cauză. 

Cum corect a reținut și instanța de fond, marca și semnul trebuie comparate ca un întreg, dar 
contrar aprecierilor acesteia, elementelor comune, care ar putea duce la confuzie, trebuie să li se 
acorde o pondere mai mare, fără ca diferențele pe care un consumator obișnuit nu le-ar remarca să 
fie, în același timp, accentuate. Totodată, în ceea ce priveşte elementele comune, este necesar să se 
verifice dacă acestea sunt cele dominante din componenţa semnelor combinate aflate în conflict.  

Percepţia pe care consumatorul mediu vizat de serviciile oferite o are asupra semnelor aflate 
în conflict este esenţială pentru aprecierea globală a riscului de confuzie. Ori, consumatorul mediu 
vizat percepe în mod normal marca precum un tot şi nu recurge la examinarea  diferitelor detalii. În 
percepţia de ansamblu sunt reţinute elemente dominate, interesând pregnanţa asemănărilor, iar nu 
deosebirile nesemnificative în percepţia de ansamblu. De asemenea, trebuie să se ţină seama de 
faptul că un consumator mediu vizat de serviciul oferit nu are decât rareori ocazia de a proceda la o 
comparaţie directă a diferitelor mărci şi trebuie să se încreadă în imaginea imperfectă a mărcii, pe 
care o păstrează în memorie, fapt care subliniază importanţa elementelor dominante şi pregnanţa 
asemănărilor, în percepţia de ansamblu. 
 În speţă, elementul dominant al semnelor aflate în conflict este cel fonetic, respectiv 
cuvântul ”[...]”, astfel că adăugarea sintagmei ”[...]” în cadrul semnului utilizat de pârâtă devine 
nerelevantă în percepţia de ansamblu a unui consumator mediu vizat. Un anume grad de similaritate 
se impune a fi reținut, totodată, și din punct de vedere vizual, întrucât atât în marca reclamanților, 
cât și în semnul pârâtei intimate, termenul menționat reprezintă elementul dominant în raport cu 
modalitatea de reprezentare grafică a acestora, așa că, deși diferențele existente între cele două 
reprezentări grafice și culorile folosite în acest scop nu pot fi contestate, Curtea constată că ele nu 
sunt suficiente pentru a înlătura orice risc de confuzie sau asociere, respectiv că sunt 
nesemnificative în analiza percepţiei de ansamblu a consumatorului mediu, dată fiind similaritatea 
vizuală, auditivă şi conceptuală a semnelor aflate în conflict. 
 Conceptual, dat fiind caracterul dominant al elementului verbal ”[...]” și ținând seama și de 
categoria de produse și servicii pentru care sunt folosite marca reclamanților și semnul pârâtei, este 
evident că între acestea există o similaritate neîndoielnică. 
 Este greșită aprecierea primei instanțe în sensul că elementul verbal din conținutul semnelor 
aflate în conflict ar reprezenta un element uzual și descriptiv, cu sensul de indicație geografică, 
pentru că ceea ce se impunea a fi evaluat este elementul verbal, astfel cum se regăsește el în 
conținutul mărcii înregistrate, iar nu traducerea acestuia în limba română. 
 Aceasta deoarece semnul se analizează în cadrul acțiunii întemeiată pe art.36 din Legea nr. 
84/1998 astfel cum este înregistrat şi cum este perceput de consumatorul mediu din sectorul de 
public relevant (român), rezonabil de bine informat, rezonabil de circumspect şi de atent - criteriu 
folosit de Curtea Europeană, care nu compară, de regulă, semnele unul lângă altul, acesta având în 
faţă, de obicei, semnul fraudulos pe care îl compară cu amintirea avută despre marca anterioară.  
 Ori, în cauză, nu există niciun temei pentru a se susține că în România termenul ”[...]” ar 
constitui un element verbal uzual, respectiv că ar fi folosit în mod obișnuit pentru a desemna 
produsul/serviciul însuși, datorită naturii sau proprietăților sale, în condițiile în care acesta este 
propriu limbii spaniole și nu se regăseşte ca atare printre neologismele incluse în limba română şi 
uzitate în mod curent de vorbitorii de limbă română.  
 Chiar dacă s-ar reține că termenul are un caracter aluziv sub aspect geografic, această 
sugestivitate nu este una puternică, astfel că nu se poate considera, cum în mod greșit a apreciat 
instanța de fond, că marca înregistrată de reclamant este una lipsită de distinctivitate și că, astfel, 
poate fi lipsită de beneficiul exclusivității în folosire, conferit de prevederile art.36 alin.1 din Legea 
nr. 84/1998. 

În cazul în care marca și semnul au un element comun trebuie să se verifice distinctivitatea, 
pentru că dacă gradul acesteia este ridicat, riscul de confuzie va fi mai mare; dacă distinctivitatea nu 
este atât de mare, riscul de confuzie este mai mic, atenţia cumpărătorului concentrându-se asupra 
restului elementelor.  
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Prin urmare, contrar celor susținute de pârâtă în fond și apel, ceea ce interesează este gradul 
de distinctivitate al semnului, iar nu lipsa distinctivității, pentru că prin înregistrarea ca marcă 
acestuia i-a fost recunoscută îndeplinirea cerințelor legale – art.5 alin.1 lit. b din Legea nr.84/1998 
prevăzând că sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, mărcile 
care sunt lipsite de caracter distinctiv, similar Regulamentului (CE) nr.207/2009 privind marca 
comunitară, care în art.7 alin.1 lit.b prevede că sunt refuzate la înregistrare mărcile care sunt lipsite 
de caracter distinctiv.  

Relevantă în stabilirea riscului de confuzie este și complementaritatea produselor și 
serviciilor comercializate, respectiv oferite, de părți, ca formă a similarității. 

Intimata pârâtă a susținut, sub acest aspect, că apelanții reclamanți nu desfășoară în prezent 
vreo activitate specifică domeniilor de protecție a mărcii pe care au înregistrat-o, respectiv că nu 
comercializează produse și nu prestează servicii de alimentație publică, pentru a se putea considera 
că există vreun eventual risc de apariție a unei confuzii cu privire la aceasta. 

Contrar acestor apărări, Curtea constată că, distinct de faptul că marca în litigiu a fost 
înregistrată și pentru servicii de alimentație publică, deci pentru o activitate identică celei 
desfășurată de intimată sub semnul aflat în conflict, prin înscrisurile depuse în dosarul instanței de 
fond s-a dovedit vânzarea de cafea în diferite unități comerciale sub această marcă, deci faptul că 
produsele comercializate sub protecția mărcii a cărei încălcare se pretinde în cauză ajung la 
destinatar prin intermediul unor servicii similare celor realizate în cadrul restaurantului pârâtei. Prin 
urmare, chiar dacă reclamanții nu prestează în mod direct servicii de alimentație publică, produsul 
pe care aceștia îl comercializează dobândește utilizarea căreia îi este destinat prin intermediul unor 
astfel de servicii și, astfel, între activitatea pe care pârâta o desfășoară și serviciile pentru care 
reclamanții apelanți se bucură de protecție în calitate de titulari ai mărcii ”[...]” există o vădită 
interdependență, ceea ce face ca utilizarea unui semn identic sau similar cu această marcă pentru 
servicii de alimentație publică să fie susceptibilă a crea un risc de asociere (privit ca și modalitate de 
manifestare a riscului de confuzie) între produsele și serviciile oferite de părți. 

Așa fiind, în condițiile în care semnul folosit de pârâta intimată are un grad de similaritate 
ridicat cu marca înregistrată de reclamantul apelant, iar produsele/serviciile pe care acestea se aplică 
se află într-o legătură de complementaritate evidentă, riscul de asociere între semn și marcă este 
neîndoielnic, existând în mod real posibilitatea ca destinatarii produselor şi serviciilor menționate să 
aibă percepţia existenţei unei legături economice între comercianţii care le folosesc.  

Față de limitele de analiză a semnelor şi consumatorul vizat, detaliate în expunerea 
anterioară, este evident neîntemeiată și critica prin care se invocă protecţia art. 39 alin.1 lit. b din 
Legea nr. 84/1998, care prevede că titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terţ să 
folosească în activitatea sa comercială indicaţii care se referă la specia, calitatea, destinaţia, 
valoarea, originea geografică, perioada de fabricaţie a produsului sau perioada prestării serviciului 
sub marcă, precum şi la orice alte caracteristici ale acestora - normă legală ce reflectă dispoziţiile 
art.12 din Regulamentul CE nr.207/2009 privind marca comunitară – pentru că în mod clar semnele 
în conflict nu conţin indicaţii ce ar fi necesare (pe teritoriul pe care este reclamată stabilirea 
interdicţiei) referitoare la specia, calitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică, perioada de 
fabricaţie a produselor comercializate sau la alte caracteristici ale acestora. 

Raportat la întreaga argumentație expusă, Curtea constată că atitudinea pârâtei intimate de a 
utiliza în activitatea sa comercială un semn care aduce atingere dreptului exclusiv de folosință de 
care se bucură reclamanții, în calitate de titulari ai mărcii înregistrate, în condițiile în care acest 
drept îi este opozabil ca efect al înregistrării mărcii (potrivit art.29 și art.30 din Legea nr.84/1998) 
are valențele unei fapte cu caracter ilicit, aptă să justifice aplicarea art.36 alin.3 din Legea 
nr.84/1998, cu consecința stabilirii în sarcina societății pârâte a interdicțiilor reglementate de text. 

În consecință, în temeiul art.480 alin.1 din Codul de procedură civilă, Curtea va admite 
apelul și va schimba în parte hotărârea atacată, în sensul că va admite în parte acțiunea 
reclamanților și va interzice pârâtei să folosească în activitatea sa comercială semne identice sau 
similare mărcii ”[...]”, respectiv să aplice semnul pe produse sau ambalaje, să ofere sau să 
comercializeze produse ori să le dețină în acest scop, să ofere și să presteze servicii sub acest semn, 
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să importe sau să exporte produse sub acest semn și să utilizeze semnul sau numele ”[...]” pe 
documente sau pentru publicitate. 

În soluționarea cererii de obligare a pârâtei la plata de daune cominatorii se va avea în 
vedere că, până la amendarea Codului de procedură civilă de la 1865 prin OUG nr.138/2000, 
instanțele judecătorești recurgeau la instituția daunelor cominatorii pentru a înfrânge rezistența 
debitorului în executarea obligației de face ori în nerespectarea obligației de a nu face. 

Noul Cod de procedură civilă a menținut, în forma sa inițială, amenda - reglementată prin 
ordonanța de urgență anterior menționată - ca mijloc de constrângere indirectă a debitorului unei 
obligații de a face sau de a nu face intuitu personae, dar legiuitorul a înlocuit-o ulterior cu instituția 
juridică a penalității care, spre deosebire de vechiul sistem al amenzilor judiciare, ce se cuveneau 
statului, este datorată creditorului obligației de a face sau de a nu face intuitu personae. 

Dispozițiile art.906 din noul Cod de procedură civilă - aplicabile în mod corespunzător și 
pentru aducerea la îndeplinire a obligațiilor de a nu face intuitu personae, în virtutea dispoziției de 
extindere cuprinse la art.905 alin.1 al aceluiași cod – sunt incluse în procedura executării silite, în 
faza a doua a procesului și conferă creditorului dreptul de a sesiza instanța de executare cu obligarea 
debitorului la plata penalității, ceea ce înseamnă că cererea de aplicare a unei astfel de măsuri la 
judecarea fondului cauzei nu poate fi primită, această sancțiune neputându-se dispune decât în cea 
de a doua fază a procesului civil, aceea a executării silite, prin parcurgerea etapelor procedurale 
prevăzute de lege.  

Prin urmare, cum penalitatea reglementată de art.906 din noul Cod de procedură civilă nu 
poate fi dispusă decât în faza de executare silită, după judecarea definitivă a cauzei, când obligația 
de a face sau de a nu face este constatată printr-un titlu executoriu, cererea de obligare a pârâtei la 
plata daunelor cominatorii nu poate fi în mod legal încuviințată. 

În aplicarea art.37 alin.2 din Legea nr.84/1998, care dispun că, în cazul săvârșirii actelor 
prevăzute la art.36 alin.2 din lege, titularul mărcii poate cere doar despăgubiri, în condițiile 
dreptului comun, va fi respinsă și cererea de obligare a pârâtei la publicarea prezentei hotărâri într-
un ziar de largă publicitate, pe cheltuiala sa. 

Conform art.453 din Codul de procedură civilă, intimata va fi obligată la 4.950 lei cheltuieli 
de judecată către apelanții reclamanți (taxă judiciară de timbru și onorariu avocat fond și apel). 

Decizia civilă nr. 89/C/06.07.2016 
Judecător redactor Irina Bondoc 
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5. Contestație la legea electorală în referire la documentele prevăzute de 
lege pentru depunerea listei de susținători și a semnului electoral. Fuzionarea 
prin absorbție a partidului politic legal înregistrat. Critici referitoare la lipsa 
calității reprezentantului legal al partidului de a semna listele de candidați până 
la data înregistrării fuziunii. Respingere. 

 
Contestația formulată nu a vizat neîndeplinirea condițiilor legale privind exercitarea dreptului de a 

fi ales, respectiv cele prevăzute la art.2 alin.6 din lege și nici pe cele formale prevăzute de art.53 alin.1 
referitoare la felul înscrisurilor și numărul de exemplare al acestora pe care trebuie să le conțină dosarele 
de înregistrare a candidaturilor, fiind invocate numai chestiuni referitoare la documentele înaintate BEC și 
Birourilor Electorale de Circumscripție, respectiv documentele prevăzute de lege pentru depunerea listei de 
susținători și a semnului electoral, în legătură cu care contestatoarea apelantă a susținut că poartă un semn 
electoral respins de către BEC, deci neînregistrat legal la acest birou, că ștampila folosită conține însemnul 
politic al [...], altul decât semnul folosit de formațiunea rezultată din fuziunea dintre [...] și [...], 
documentele fiind semnate de către numita [...], care nu era membru al entității politice rezultate din 
uniunea dintre [...] și [...]. 
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În urma congresului ce a avut loc în luna septembrie 2016 s-a hotărât fuzionarea prin absorbţie a 
partidului politic [...] în partidul [...], formulându-se o cerere în acest sens, înregistrată pe rolul 
Tribunalului Bucureşti. Această solicitare a fost admisă prin sentinţa nr.127/26.10.2016, care nu este 
definitivă. Prin urmare, la data înregistrării listei de candidaturi, partidul [...], care a depus aceste liste, era 
un partid politic legal înregistrat, chiar dacă absorbția partidului [...] nu se realizase încă, hotărârea 
instanței nefiind definitivă. 

În aceste condiții, până la data înregistrării fuziunii, reprezentantul legal al partidului [...] rămâne 
persoana menţionată în registrul special, astfel că aceasta are calitatea, potrivit art.52 alin.8 din Legea 
nr.208/2015, de a semna listele de candidaturi depuse de partidul din conducerea căruia face parte. 

 
Art.52 alin.8 din Legea nr.208/2015 

Legea nr. 115/1996 
 

Prin cererea înregistrată sub nr…./118/2016 pe rolul Tribunalului Constanţa, contestatoarea 
[...] a investit instanţa cu soluţionarea contestaţiei împotriva Deciziei nr. 6/28.10.2016 pronunţată de 
Biroul Electoral de circumscripţie nr. … Constanţa, prin care s-au admis candidaturile la alegerile 
pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016, propuse  de partidul [...]. 

Motivele pentru care s-a formulat contestaţia sunt următoarele: listele cu susţinătorii 
partidului [...], pentru alegerile din data de 11 decembrie 2016, nu îndeplinesc condiţiile de formă şi 
condiţiile de fond impuse de prevederile legale; listele cu candidaţii [...] nu sunt întocmite şi depuse 
în conformitate cu prevederile legale; există neconcordanţe între semnăturile, ştampilele şi semnele 
electorale folosite de către partidul [...] pe listele cu susţinători şi pe listele cu candidaţi; 
documentele depuse la Circumscripţia electorală nr.l nu sunt semnate de către preşedintele 
partidului Uniunea [...] sau de către altă persoană îndreptăţită conform legislaţiei în materie, fiind 
lovite de nulitate; candidaţii propuşi pe listele depuse de către partidul "[...]" şi admişi prin deciziile 
contestate, sunt membri ai altui partid. 

Se învederează că pe lista susţinătorilor [...], în spaţiul destinat semnului electoral apare un 
semn ce nu aparţine vreunui partid politic sau vreunei alianţe politice sau electorale. 

Se arată că Biroul Electoral Central a respins folosirea siglei [...] reprezentând un triunghi, la 
alegerile parlamentare din decembrie 2016, iar prin Decizia nr.77 din 21.10.2016, rămasă definitivă 
prin Sentinţa nr. l6/AGP/26.10.2016, pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr…./3/2016, a 
fost respinsă contestaţia formulată de către partidul [...] ([...]), această hotărâre fiind definitivă. Se 
susţine că listele de susţinători, care însoţesc listele de candidaţi depuse de partidul [...] ([...]) nu 
îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.54 alin. 6 din Legea nr. 208/2015, deoarece sunt 
inscripţionate cu sigla [...] a cărei folosire a fost respinsă de către Biroul Electoral Central. 

Prin contestaţie se menţionează că prin Decizia definitivă nr.78/21.10.2016, Biroul Electoral 
Central a constatat faptul că doamna [...] si-a pierdut calitatea de reprezentant legal al uniunii, iar la 
depunerea listelor cu candidaţii partidului Uniunea [...] au fost încălcate dispoziţiile art.52 alin.(8) 
teza întâi din Legea nr.208/2015. 

Contestatoarea apreciază că este necesar să se constate că fiecare candidat propus pe listele 
depuse de către partidul "[...]", în realitate, este membru al altui partid, respectiv al partidului "[...]". 

Din această perspectivă se arată că hotărârea adoptată de către Biroul Electoral de 
Circumscripţie nr. … Constanţa este netemeinică şi nelegală, şi se solicită anularea deciziilor 
contestate şi respingerea candidaturilor pentru funcţiile de senator şi deputat propuse de către 
Uniunea [...] pentru alegerile parlamentare din decembrie 2016. 

În drept cererea se întemeiază pe dispoziţiile invocate din Legea nr. 208/2015. 
În scopul soluţionării judicioase a prezentei cereri, Tribunalul Constanţa a solicitat Biroului 

Electoral de Circumscripţie nr. … Constanţa să depună întreaga documentaţie aferentă 
candidaturilor pentru Senat şi Camera deputaţilor depuse de partidul [...].  

La data de 31.10.2016, prin adresa nr.50, Biroul Electoral de Circumscripţie a depus în copie 
certificată: decizia contestată, convocatorul şedinţei, lista de prezentă, procesul verbal de afişare a 
deciziei şi documentaţia solicitată. 

Prin Sentința civilă nr.2695 din 01.11.2016 Tribunalul Constanța a respins contestația ca 
nefondată. 
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Pentru a pronunța această hotărâre prima instanță a reținu că motivele invocate în contestație 
sunt prezentate la modul general şi nu sunt indicate în mod concret care sunt condiţiile de formă şi 
de fond impuse de prevederile legale, apreciate ca fiind nerespectate prin decizia contestată. 

Raportat la dispoziţiile art.59 alin 5 din legea nr.208/2015, conform cărora „Contestaţiile vor 
cuprinde numele şi prenumele, adresa şi calitatea contestatarului, numele şi prenumele persoanei a 
cărei candidatură a fost admisă sau respinsă, expunerea temeiurilor contestaţiei, data şi semnătura 
contestatarului şi indicarea, dacă este cazul, a persoanei desemnate să îl reprezinte.”, instanța a 
constatat că prezenta cerere nu îndeplineşte nici cerinţele acestui text legal, având în vedere că nu se 
indică numele persoanei ori persoanelor a căror candidatură este contestată. 

Citând prevederile art.53 și art.54 alin.6 din Legea nr. 208/2015, Tribunalul a constatat că 
listele originale conţinând candidaţii pentru Senat şi Camera deputaţilor depuse de partidul Uniunea 
[...] la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. … Constanţa îndeplinesc cerinţele impuse de lege. 

S-a reținut că potrivit adresei nr.8/LS/21.10.2016 emisă de Biroul Electoral Central, partidul 
Uniunea [...] a depus liste cuprinzând un număr de 351.623 susţinători şi s-a dispus că acest partid 
poate depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale prevăzute în Anexa 1 la Legea nr. 
208/2015, fără a mai fi necesară depunerea listelor de susţinători la Birourile Electorale de 
Circumscripţie, dispoziţia cuprinsă în art.53 alin.2 din Legea nr. 208/2015 fiind îndeplinită. 

De asemenea, s-a arătat că listele originale conţinând candidaţii pentru Senat şi Camera 
deputaţilor depuse de partidul [...], la Biroul Electoral de Circumscripţie nr. … Constanţa au fost  
întocmite conform modelului stabilit prin anexa 2 la Legea nr. 208/2016, fără a conţine sigla 
triunghiulară a cărei folosire a fost interzisă prin Hotărârea BEC. 

Din analiza înscrisurilor depuse s-a constatat că [...] este înregistrată ca partid politic, iar în 
urma congresului ce a avut loc în luna septembrie 2016, s-a hotărât fuzionarea prin absorbţie a 
partidului politic [...] în partidul Uniunea [...], formulându-se o cerere în acest sens, înregistrată pe 
rolul Tribunalului Bucureşti. Această solicitare a fost admisă prin sentinţa nr.127/26.10.2016, care 
nu este definitivă.  

În consecinţă, s-a reținut că [...] continuă să existe şi după această fuziune care urmează a fi 
înregistrată, dacă hotărârea pronunţată de Tribunalul Bucureşti rămâne definitivă, în Registrul 
partidelor politice. Până la data acestei înregistrări, reprezentantul legal al partidului [...] rămâne 
persoana menţionată în registrul special, iar orice modificare în componenţa sau modalitatea de 
organizare a acestui partid va produce efecte exclusiv de la data înregistrării. 

Având în vedere considerentele expuse, instanţa a constatat că Decizia contestată, nr. 
6/28.10.2016 emisă de către Biroul  Electoral de Circumscripţie nr. … Constanţa, a fost adoptată cu 
respectarea dispoziţiilor legale incidente, fiind legală şi temeinică. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel contestatoarea [...] care a solicitat să se constate 
încălcarea dispoziţiilor imperative cuprinse în art. 411 alin.l pct.2 NCPC, prin aceea că judecătorul 
de la instanţa de fond avea obligaţia să suspende judecata luând în considerare că părţile procesuale, 
legal citate, nu s-au prezentat la termenul la care contestaţia a fost judecată si nu au formulat cereri 
prin care să fi cerut, în mod expres, judecarea în lipsă. 
            A solicitat apelanta judecarea excepției autorității de lucru judecat referitor la obiectul 
contestației reglementat în art.59 alin.1 rap. la art.58 alin.1 din Legea nr.208/2015, în raport de 
Sentința nr.[...]/27.10.2016, pronunțată în dosarul nr. …/2016 al Tribunalului Bucureşti, care a 
statuat că persoana interesată, inclusiv oricare cetățean român cu drept de vot, are posibilitatea de a 
supune controlului judecătoresc legalitatea listei cu susținători ai unui partid politic, prin 
intermediul contestației reglementate de art.59 alin.1 din Legea nr. 208/2015, ceea ce înseamnă că 
numai prin contestarea deciziilor emise de către Birourile Electorale de Circumscripţii poate fi 
verificată legalitatea listei cu susținători ai unui partid politic 
            Invocă apelanta pronunţarea asupra administrării probațiunii solicitată conform denunțării în 
fals a declarațiilor de interese, ce au fost depuse de către fiecare dintre candidaţii propuşi pe listele 
[...], conform disp. art.52 alin.(l1) din Legea nr.208/2015 și pronunţarea asupra denunțării în fals a 
deciziilor contestate în care se face precizarea că au fost admişi candidaţii propuşi pe listele "[...]", 
având în vedere că "[...] nu există" așa cum a constatat definitiv BEC în Decizia nr.78D din 
21.10.2016. 
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           Cu privire la semnăturile şi ştampilele ce apar pe înscrisurile depuse la Birourile Electorale, 
arată apelanta că sunt valabile și trebuie să se tină seama de toate considerentele reţinute de către 
Biroul Electoral Central în Decizia nr.78 din 21.10.2016 (Anexa), privind admiterea contestaţiei 
formulate de Partidul Social Democrat împotriva Procesului-verbal nr.69/18.10.2016 al Biroului 
Electoral de Circumscripţie nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, 
în considerentele acestei decizii  Biroul Electoral Central a reţinut că doamna [...] a declarat că. Și-a 
pierdut calitatea de reprezentant al acestei formaţiuni din data de 11 septembrie 2016 (pag.4 din 
Decizie), deci nu mal este preşedintele partidului [...] începând cu data de 11 septembrie 2016, aşa 
cum a declarat sub propria sa semnătură. în documentele depuse la BEC. 
            De asemenea, cu privire la o adresă depusă la Biroul Electoral nr.43 pentru străinătate, sub 
semnătura doamnei [...] si a domnului [...], Biroul Electoral Central a constatat în considerentele 
Deciziei definitive nr. 78D din 21.10.2016 că respectiva adresă este semnată de două persoane care 
nu pot angaja în mod legal nicio alianță politică, nicio alianță electorală, întrucât acestea nu sunt 
înregistrate conform legii, iar deciziile definitive ale Biroului Electoral Central sunt obligatorii 
pentru toate instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv pentru instanţele judecătoreşti. 
           În ceea ce privește semnul electoral, a susținut apelanta că, aşa cum a explicat Biroul 
Electoral Central în Decizia nr.78/21.10.2015, fuziunea între ”[...]" şi "[...]" nu a fost realizată, 
fiindcă sentinţa din dosarul nr.35215/3/2016 al Tribunalului Bucureşti nu este definitivă, ci poate fi 
atacată cu apel în 5 zile de la comunicare, aspect reținut și prin sentinţa definitivă nr. 
16/AGP/26.10.2016 din dosarul …/3/2016 al Tribunalului Bucureşti. 
 Susține apelanta că semnul electoral are ca scop protejarea alegătorilor, dar și a candidaților, 
deci intră în condiţiile ce trebuie îndeplinite ad validitatem la întocmirea listelor cu susţinători, din 
moment ce disp, art.54 alin.(6) din Legea nr. 208/2015 prevăd în mod expres că "lista susținătorilor 
constituie un act public, cu toate consecinţele prevăzute de lege", iar "modelul listei susţinătorilor 
este prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta lege". Pentru evitarea oricărei 
confuzii legiuitorul a stabilit interdicţia ca semnele electorale actual sau anterior înregistrate să 
prezinte elemente de similitudine. 
            Referitor la lipsa calității de membru al partidului [...], menţionată de către fiecare candidat 
propus pe listele [...] pentru funcţiile de senator și deputat la alegerile parlamentare din 11 
decembrie 2016, apelanta susține denunțarea în fals a declarațiilor de interese ce au fost depuse de 
către candidaţii propuşi pe listele [...], conform disp. art. 52 alin.(11) din Legea nr. 208/2015 și 
solicită ca instanţa să dispună verificarea, pentru fiecare candidat, a îndeplinirii procedurii statutare 
de înscriere în partid, respectiv dacă a fost completată adeziunea pentru a deveni membru al 
partidului, dacă a fost aprobată adeziunea de către persoanele şi organele reprezentative ale 
partidului şi dacă a fost înregistrată înscrierea ca membru în registrul special al partidului. 
Consideră că această probă este necesară având în vedere precizările cuprinse în Decizia definitivă 
nr. 78 din 21.10.2016, prin care Biroul Electoral Central (BEC) a constatat că [...] nu există şi [...] 
nu este președintele [...] aşa cum a pretins. Susține că candidații propuşi pe listele depuse de către 
partidul "[...]", în realitate, sunt membri ai altui partid, respectiv ai partidului "[...]", ceea ce impune 
constatarea nelegalității candidaturilor respective și respingerea lor. 
             Referitor la dovada emisă de BEC privind depunerea listelor cu susținătorii [...], ce a fost 
înregistrată la BEC cu nr. [...]/21.10.2016, susține că aceasta a fost emisă în virtutea atribuţiei 
prevăzută în art.12 alin.(i) lit. d) din Legea nr. 208/2015, conform căruia una dintre atribuțiile 
principale ale BEC este să preia listele de susținători, astfel că dovada și adresa nu reprezintă, în 
opinia apelantei, decizii sau hotărâri ale BEC, pronunţate pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor 
legale privitoare la alegeri şi pentru asigurarea interpretării unitare a prevederilor acestora, conform 
atribuţiilor menţionate în art. 12 alin. (l) lit.a) din Legea nr. 208/2015. 
 Dovada depunerii listelor cu susținătorii unui partid politic adeverește o stare de fapt şi 
reprezintă o formalitate, respectiv aceea de constatare a depunerii listelor cu susţinători ai 
partidului, ce conţine numărul minim de semnături impus de lege, pentru că în momentul preluării 
listelor cu susținători, BEC nu verifică si îndeplinirea condiţiilor de formă si a condiţiilor de fond 
impuse de lege pentru fiecare formular depus în dosarele ce cuprind listele cu susţinători, legiuitorul 
impunând această obligaţie Birourilor Electorale de Circumscripţie, conform disp. art.58 alin.l din 
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Legea nr.208/2015. 
               Prevederea legală din art.58 alin.(l) al Legii nr.208/2015, în ordinea derulării procedurii 
electorale, nu distinge între listele cu susținători depuse la Biroul Electoral de Circumscripţie şi 
listele cu susținători depuse la BEC, fiind aplicabil principiul "ubi lex non distinguit, nec nos 
distinguere debemus", conform căruia, atunci când legiuitorul nu distinge, nici destinatarul legii nu 
are dreptul să o facă, prevederea legală fiind aplicabilă tuturor situaţiilor ce au legătură cu norma 
juridică respectivă. În dovada de depunere a listelor cu susținători și în adresa de comunicare a 
dovezii Biroul Electoral Central nu face referire la verificarea îndeplinirii condițiilor impuse de 
disp. art.58 alin.l din Legea nr.208/2015, fiindcă nu intră în atribuțiile BEC să facă astfel de 
verificări. 
               A mai susținut apelanta că sancțiunile ce pot fi aplicate în cazul nerespectării condiţiilor de 
formă şi a condiţiilor de fond legale la întocmirea unui act public, sunt prevăzute în Codul civil, în 
Legea contenciosului administrativ, în Codul penal şi în alte legi speciale și solicită instanței să 
constate că listele cu susținătorii partidului [...] pentru alegerile din data de 11 decembrie 2016 nu 
îndeplinesc condiţiile de formă şi condiţiile de fond impuse de prevederile legale, că aceste liste nu 
sunt întocmite şi depuse în conformitate cu prevederile legale, că există neconcordanţe între 
semnăturile, ştampilele şi semnele electorale folosite de către partidul [...] pe LISTELE CU 
SUSŢINĂTORI şi pe LISTELE CU CANDIDAŢI. Arată că documentele depuse la Circumscripţia 
electorală nr. l nu sunt semnate de către preşedintele partidului [...] sau de către altă persoană 
îndreptăţită conform legislaţiei în materie, deci sunt lovite de nulitate; candidații propuşi pe listele 
depuse de către partidul "[...]" şi admişi prin deciziile contestate, sunt membri ai altui partid, ceea ce 
impune constatarea nelegalității candidaturilor respective. 
             Cu privire la candidații propuși pentru Senat și Camera Deputaților pe listele [...] la 
alegerile din 11 decembrie 2016 apelanta arată că se constată că aceste liste nu îndeplinesc 
condiţiile ce sunt prevăzute în art. 52 alin.(5) din Legea nr.208/2015, luând în considerare Adresa 
BEC nr. …/27.10.2016, în care Biroul Electoral Central arată că, având în vedere disp. art. 52 
alin.(S) din Legea nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi 
pentru organizarea şl funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, candidaţii nu pot fi înscrişi pe 
lista propusă de un partid politic dacă nu sunt membri ai partidului politic respectiv. 
             Prin concluziile formulate la termenul din 4 noiembrie 2016 reprezentantul Ministerului 
Public a invocat excepția tardivității apelului declarat de contestatoarea [...]. 
            Examinând prioritar excepția dirimantă invocată Curtea reține că aceasta nu este 
întemeiată pentru că, potrivit art. 59 alin. 8 din Legea nr. 208/2015, termenul de apel împotriva 
hotărârii dată în contestația formulată împotriva deciziilor de admitere sau de respingere a 
candidaturilor adoptate de către birourile electorale de circumscripție este de 48 de ore de la 
pronunțare, termenul începând să curgă, potrivit art.116 alin.2 din lege, de la ora 0,00 a zilei 
următoare. În speță, hotărârea Tribunalului Constanța a fost pronunțată la 01.11.2016 iar apelul a 
fost trimis prin poșta electronică la Curtea de Apel Constanța la 03.11.2016, ora 23.50, conform 
înregistrărilor din e-mailul atașat la dosar. Prin urmare, Curtea constată față de aceste date că 
depunerea apelului a respectat termenul legal de 48 de ore de la pronunțare, excepția tardivității 
apelului urmând a fi respinsă. 

Examinând legalitatea sentinței apelate în raport de criticile formulate, Curtea constată 
că apelul formulat nu este întemeiat, pentru următoarele considerente: 

Referitor la încălcarea de către instanța de fond a dispozițiilor art.411 alin.1 pct.2 Cod 
procedură civilă referitoare la suspendarea voluntară a cauzei atunci când părțile lipsesc, Curtea 
constată că nu poate fi reținută solicitarea apelantei de anulare a hotărârii pentru că, potrivit 
mențiunilor din practicaua sentinței civile nr. 2695/01.11.2016 atacată cu apelul în cauză, la 
termenul când a fost soluționată cauza, respectiv la 1.11.2016, în ședința publică de la acea dată 
pârâtul partidul Uniunea [...] a fost reprezentat de către dl. avocat [...], care a pus concluzii asupra 
contestației. Prin urmare, Curtea reține că nu erau îndeplinite condițiile suspendării cauzei prevăzute 
de art.411 alin.1 pct.2 Cod procedură civilă. 

Nici critica din apel referitoare la existența autorității de lucru judecat în raport de Sentința 
civilă nr. [...]/27.10.2016 pronunțată de Tribunalul București în dosarul nr. 39200/3/2016 nu poate 
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fi primită pentru că nu s-a relevat existența triplei identități de părți, obiect și cauză între cele două 
cauze, identitate care nici nu poate exista, cel puțin în privința obiectului, în condițiile în care 
deciziile pronunțate de către birourile electorale de circumscripție, care pot forma obiect al 
contestației potrivit art.59 alin.7 din Legea nr.208/2015, sunt diferite. Pe de altă parte, argumentul 
subliniat de către apelanta contestatoare din sentința invocată pronunțată de Tribunalul București 
este unul care ar fi fost util de invocat în situația în care s-ar fi pus problema admisibilității 
contestației formulate; ori, în cauza de față, Tribunalul Constanța a analizat pe fond susținerile 
contestatoarei, fără să rețină vreo excepție de inadmisibilitate a acțiunii formulate. 

Pe fondul apelului, Curtea reține următoarele: 
 Contestația formulată în cauză privește Decizia nr. …/28.10.2016 a Biroului Electoral de 

Circumscripție nr. … Constanța, prin care s-au admis candidaturile propuse de către [...], în 
Circumscripția electorală nr.14, pentru Senat și pentru Camera Deputaților, la alegerile din 2016. 

În temeiul art.58 alin.1 din Legea nr.208/2015, pentru înregistrarea candidaturilor,  biroul 
electoral de circumscripție are obligația să examineze: (1) respectarea condițiilor legale privind 
exercitarea dreptului de a fi ales; (2) respectarea condițiilor de fond și de formă ale listei de 
susținători, urmând să înregistreze candidaturile care îndeplinesc aceste condiții sau să respingă 
înregistrarea celor care nu îndeplinesc condițiile legale.  

La aceste condiții se adăugă și cele prevăzute de art.53 alin.1 din același act normativ, 
respectiv: depunerea a două exemplare originale şi două copii ale listei candidaţilor pentru 
respectiva circumscripţie, cuprinzând datele prevăzute la art. 52 alin. (8)-(10), copiile actelor de 
identitate ale candidaţilor, două exemplare originale şi două copii ale declaraţiilor de acceptare a 
candidaturii, prevăzute la art. 52 alin. (11) şi (12); două exemplare originale şi două copii ale 
declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor, conform modelelor prevăzute în anexa la Legea 
nr. 115/1996 pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu 
funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici, cu modificările şi completările 
ulterioare, două exemplare originale şi două copii ale declaraţiilor candidaţilor născuţi înainte de 1 
ianuarie 1976 de apartenenţă sau neapartenenţa la securitate ca poliţie politică, ce se redactează 
conform modelului prevăzut în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind 
accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 293/2008, cu modificările ulterioare. Condițiile formale de la art.53 mai includ, la alin.2, 
și pe aceea de depunere, împreună cu dosarele de candidatură, și a exemplarului original al listei 
susținătorilor și a unei copii a acesteia sau dovada depunerii acestor liste la Biroul Electoral Central. 

Având în vedere aceste norme, care stabilesc limitele controlului de legalitate pentru 
înregistrarea candidaturilor, se observă că verificările pe care le poate face instanța în cadrul 
contestației privind decizia de admitere a candidaturilor adoptată de către biroul electoral de 
circumscripție se circumscriu strict acestor condiții.  

În cauză, contestația formulată nu a vizat neîndeplinirea condițiilor legale privind 
exercitarea dreptului de a fi ales, respectiv cele prevăzute la art.2 alin.6 din lege și nici pe cele 
formale prevăzute de art.53 alin.1 referitoare la felul înscrisurilor și numărul de exemplare al 
acestora pe care trebuie să le conțină dosarele de înregistrare a candidaturilor, fiind invocate numai 
chestiuni referitoare la documentele înaintate Biroului Electoral Central și Birourilor Electorale de 
Circumscripție, respectiv documentele prevăzute de lege pentru depunerea listei de susținători și a 
semnului electoral, în legătură cu care contestatoarea apelantă a susținut că poartă un semn electoral 
respins de către Biroul Electoral Central, deci neînregistrat legal la acest birou, că ștampila folosită 
conține însemnul politic al [...], altul decât semnul folosit de formațiunea rezultată din fuziunea 
dintre [...] și [...], documentele fiind semnate de către numita [...], care nu era membru al entității 
politice rezultate din uniunea dintre [...] și [...]. 

În ceea ce privește documentul reprezentând lista de susținători Curtea observă, ca și 
tribunalul, că norma legală nu stabilește, în toate situațiile, obligația Biroului Electoral de 
Circumscripție de a verifica, la momentul depunerii dosarelor de candidatură, îndeplinirea 
condițiilor de fond și de formă cerute pentru aceste liste de art. 54 alin. 5 și 6 din Legea nr. 
208/2015, argumentul pentru aceasta regăsindu-se în art.53 alin.2 din lege care permite înregistrarea 
dosarelor de candidatură, fie însoțite de un exemplar original al listei de susținători și o copie a 
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acesteia, fie de dovada depunerii acestor liste la Biroul Electoral Central. În speță se aplică teza a 
doua din art.53 alin.2 pentru că, potrivit adresei nr.8/LS/21.10.2016 emisă de Biroul Electoral 
Central, Partidul [...] a depus liste cuprinzând un număr de 351.623 susţinători şi s-a dispus că acest 
partid poate depune liste de candidaţi în toate circumscripţiile electorale prevăzute în Anexa 1 la 
Legea nr.208/2015, fără a mai fi necesară depunerea listelor de susţinători la Birourile Electorale de 
Circumscripţie. Prin urmare, în mod legal a constatat Biroul electoral de circumscripție nr.14 
Constanța îndeplinită condiția cerută în privința listei de susținători, nemaifiind necesară verificarea 
îndeplinirii condițiilor de fond și de formă cerute pentru această listă.  
           Pe de altă parte Curtea reține că, sub aspectul formei, Legea nr. 208/2015 stabilește în art.54 
alin.5 și în anexa nr.2 elementele formale care trebuie menționate în listele de susținători, printre 
aceste elemente regăsindu-se numai cele referitoare la ”denumirea partidului politic sau alianței 
politice (ori mențiunea "Candidat independent", după caz)” și ”Semnul electoral al partidului politic 
sau alianţei politice”, fără să se ceară menționarea altor elemente cum ar fi sediul partidului politic 
ori ștampila. Față de acestea, Curtea constată că motivele invocate de către apelanta reclamantă 
referitoare la menționarea în documentele înregistrate la BEC ori la Biroul Electoral de 
Circumscripție a ștampilei folosite pe documente care conține un semn neînregistrat la Biroul 
Electoral Central, exced limitelor controlului pe care trebuie să-l realizeze Biroul electoral de 
circumscripție la înregistrarea dosarelor de candidatură și, prin urmare, exced și controlului 
judecătoresc în cadrul contestației formulate.  
              În ceea ce privește semnul electoral înscris pe listele de susținători depuse la Biroul 
Electoral Central, precum și cel înscris pe listele de candidați depuse la Biroul Electoral de 
Circumscripție nr. … Constanța, Curtea reține, față de dispozițiile pct.67 din anexa la HG 
nr.635/12016 pentru aprobarea calendarului acțiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor 
pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, care stabilesc data de 01.11.2016 ca dată limită 
pentru depunerea la BEC a semnelor electorale, că respingerea de către Biroul Electoral Central a 
propunerii de semn electoral este nerelevantă pentru înregistrarea candidaturilor câtă vreme, la 
momentul înregistrării lor, nu se epuizase termenul legal prevăzut pentru înregistrarea semnului 
electoral, nefiind făcută dovada de către apelant a faptului că, până la data  expirării termenului 
prevăzut de actul normativ sus menționat, Uniunea [...] nu înregistrase nici un semn electoral la 
BEC. 
             Curtea nu poate primi nici critica referitoare la lipsa oricărei calității a numitei [...] să 
semneze listele de candidați depuse în Circumscripția electorală nr.14, jud. Constanța. 
           Potrivit art.52 alin.8 din Legea nr.208/2015, ”propunerile de candidați se fac în 4 exemplare, 
de către partidele politice, alianțele politice, alianțele electorale, (…), sub semnătura conducerii 
acestora sau a persoanelor desemnate pentru a le semna (…)”. 

Din precizările depuse de intimat, necontestate de către apelantă, rezultă că partidul [...] este 
înregistrat în Registrul partidelor politice la poziția nr.125, iar în urma congresului ce a avut loc în 
luna septembrie 2016 s-a hotărât fuzionarea prin absorbţie a partidului politic [...] în partidul [...], 
formulându-se o cerere în acest sens, înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti. Această solicitare 
a fost admisă prin sentinţa nr.127/26.10.2016, care nu este definitivă. Prin urmare, la data 
înregistrării listei de candidaturi, partidul [...], care a depus aceste liste, era un partid politic legal 
înregistrat, chiar dacă absorbția partidului [...] nu se realizase încă, hotărârea instanței nefiind 
definitivă. 

În aceste condiții, până la data înregistrări fuziunii, reprezentantul legal al partidului [...] 
rămâne persoana menţionată în registrul special, respectiv d-na [...], astfel că aceasta are calitatea, 
potrivit art.52 alin.8 din Legea nr.208/2015, de a semna listele de candidaturi depuse de partidul din 
conducerea căruia face parte. 

Față de aceste considerente, constatând că soluția instanței de fond este dată cu interpretarea 
și aplicarea corectă a normelor legale incidente, în temeiul art.480 alin.1 Cod procedură civilă 
Curtea va respinge apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 133/C/04.11.2016 
Judecător redactor Daniela Petrovici 
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IIIIII...   DDDRRREEEPPPTTTUUULLL   MMMUUUNNNCCCIIIIII   SSSIII   AAASSSIIIGGGUUURRRĂĂĂRRRIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   
 
   
AAA...   DDDRRREEEPPPTTTUUULLL   MMMUUUNNNCCCIIIIII   
 
6. Acţiune în recuperarea unor sume de natură salarială plătite 

angajaţilor ca urmare a deciziei Curţii de Conturi prin care s-a constatat că 
aceste sume sunt nedatorate. 

 
Art.256 C.muncii „Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o 

restituie”. 
Art. 268 alin.1 litera c) Codul muncii „ Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi 

formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului 
individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către 
salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator”. 

Art. 2523 C. civil instituie regula generală potrivit căreia „prescripţia începe să curgă de la data 
când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui” 

Problema pusă în discuţie este stabilirea datei de la care începe să curgă termenul de prescripţie, 
distingându-se două momente şi anume: data la care s-a făcut plata drepturilor şi data la care Curtea de 
Conturi a stabilit că plata  este nelegală. 

Prin urmare, instanţa de judecată trebuie să verifice dacă titularului dreptului i se poate reproșa 
inacțiunea câtă vreme nu avea posibilitatea reală de a face acte de întrerupere, din cauza necunoașterii 
existenţei dreptului sau a exigibilității acestuia ori a celui care ar fi ţinut să răspundă, după caz. 

 
Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 

 
Prin cererea formulată de reclamanta CN [...] SA şi înregistrată pe rolul Tribunalului 

Constanţa sub nr…./118/2014 se solicită obligarea pârâţilor [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], 
[...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] la restituirea sumei de 22370 lei reprezentând contravaloare 
prime şi tichete cadou remisă fără a fi datorată.  

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.256 C.muncii. 
Pârâţii au formulat întâmpinare prin care au invocat excepţia prescripţiei dreptului material la 

acţiune, iar pe fond au solicitat respingerea acţiunii.  
Prin sentinţa civilă nr. 401/25.02.2015, Tribunalul Constanţa a respins excepţia 

prescripţiei dreptului material la acţiune ca nefondată, a admis acţiunea formulată de 
reclamanta Compania Naţională [...] SA şi a dispus  obligarea pârâţilor la restituirea 
următoarelor sume de bani: [...] - 600 de lei; [...]-650 lei; [...]-350 lei; [...]-4605 lei; [...]-150 lei; 
[...]-150 lei; [...]-1746 lei; [...]- 3299 lei; [...] - 959 lei; [...] - 5401 lei; [...] - 1364 lei; [...] - 800 lei; 
[...] - 396 lei. Totodată, a luat act că reclamanta a renunţat la judecata acţiunii în contradictoriu cu 
pârâţii [...] şi [...]. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Cu privire la prescripţia dreptului material la acţiune, pârâţii au susţinut că sumele ce au 

fost încasate anterior datei de 11.06.2011, raportat la data introducerii acţiunii, s-au prescris. 
 Tribunalul a apreciat că data naşterii dreptului material la acţiune este data la care angajatorul 

a luat cunoştinţă de producerea prejudiciului în patrimoniul său prin efectuarea unor plăţi nelegale 
de drepturi de natură salarială, respectiv data constatării existenţei acestui prejudiciu prin Decizia 
nr. 84/16.11.2012, a Curţii de Conturi – Camera de conturi Constanţa.  

 Raportând această dată la data introducerii cererii de chemare în judecată, respectiv 
11.06.2014, s-a constatat că termenul reglementat prin dispoziţiile art. 268 alin. 1 lit. c Codul 
muncii nu s-a împlinit, motiv pentru care instanţa a respins excepţia prescripţiei dreptului material 
la acţiune. 

Asupra fondului cauzei, s-a reţinut că prin Decizia nr. 84/16.11.2012 a Curţii de Conturi – 
Camera de conturi Constanţa şi raportul de control nr. 310/19.10.2012 s-a constatat printre alte 



 

 35 

nereguli şi că reclamanta în perioada 2010-2011 a stabilit şi acordat drepturi salariale nelegale 
reprezentând premii ce au fost acordate personalului fără ca acestea să fi fost aprobate conform 
reglementărilor legale, tichete cadou necuprinse în buget şi fără justificarea eliberării lor către 
salariaţi . 

Prin decizia nr.12/19.02.2014 a Curţii de Conturi – Camera de conturi Constanţa s-a constatat 
că s-au încălcat prevederilor art.33 alin.3 din legea nr.94/1992 societatea neaducând la îndeplinire 
parţial măsurile referitoare la stabilirea întinderii şi mărimii prejudiciului pentru plăţile nelegale 
reprezentând premii, tichete cadou, indemnizaţiei şi recuperarea acestuia. 

Curtea de Conturi a decis ca reclamanta să continue să dispună măsurile legale pentru ducerea 
la îndeplinire a tuturor măsurilor dispuse prin decizia nr. 84/16.11.2012. Conform art. 64 din legea 
nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, rep., nerecuperarea prejudiciilor 
ca urmare a nedispunerii şi neurmăririi măsurilor dispuse, constituie infracţiune. 

Cuantumul drepturilor de natură salarială, plătite angajaţilor a fost stabilit prin raportul de 
control încheiat nr. 310/19.10.2012 

Textul art.256 alin. 1 din Codul muncii reglementează obligaţia de restituire, a salariaţilor faţă 
de angajatorii lor. Deşi ea apare ca o instituţie distinctă de răspunderea patrimonială, totuşi 
procedura pentru reîntregirea patrimoniului angajatorului este aceeaşi. Răspunderea patrimonială 
propriu-zisă se întemeiază pe o faptă săvârşită cu vinovăţie, pe când obligaţia de restituire are la 
bază plata lucrului nedatorat, îmbogăţirea fără justă cauză.  

Obligaţia de restituire priveşte, după caz: sumele de bani primite nedatorat (de exemplu, 
salariul a fost calculat greşit ori s-a acordat o indemnizaţie de concediu superioară celei legale); 
bunuri care nu i se cuveneau (de pildă, echipamente de lucru sau de protecţie); 

Curtea Constituţională a reţinut (Decizia nr.274/2011) că „într-adevăr, textul de lege criticat 
nu dă o definiţie exactă a noţiunii de «sumă nedatorată» şi nici nu detaliază condiţiile în care se 
naşte obligaţia de restituire. El vine să acopere însă, prin excluderea tuturor celorlalte situaţii 
prevăzute de lege care antrenează răspunderea patrimonială a salariatului, cazurile când, fără a fi 
reţinută vinovăţia acestuia, este obligat la restituirea unor sume încasate de la angajator, întrucât 
acestea nu i se cuveneau, neexistând o justă cauză. De asemenea, având în vedere contextul 
reglementării, este evident că obligaţia de restituire se naşte în legătură cu desfăşurarea 
raporturilor de muncă.” 

Acţiunea formulată de reclamantă invocă această obligaţie de restituire, care revine pârâţilor 
salariaţi, a unor sume de bani primite nedatorat, astfel cum s-a constatat prin Decizia nr. 
84/16.11.2012 a Curţii de Conturi – Camera de conturi Constanţa.În cauză nu s-a făcut dovada 
contestării ori anulării acestei decizii, motiv pentru care instanţa a constatat ca fiind întemeiată 
cererea privind obligarea pârâţilor la restituirea sumelor de bani.  

Tribunalul a apreciat, totodată, că dispoziţiile Legii nr.124/2014 nu sunt aplicabile 
reclamanţilor deoarece reclamanta, deşi este societate comercială pe acţiuni, cu capital integral de 
stat, având ca obiect activităţi de interes public naţional, se organizează şi funcţionează pe baza de 
gestiune economică şi autonomie financiară.  

  Raportat la considerentele expuse, instanţa a admis acţiunea.   
 Împotriva acestei sentinţe au formulat apel pârâţii [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...].  
  I. Apelanţii pârâţi [...] şi [...] arată că în ceea ce priveşte prescripţia extinctiva, în cauză sunt 

aplicabile în conformitate cu art. 201 din Legea nr. 71/2011 de punere în aplicare a prevederilor 
noului cod civil fie prevederile art. 3 din Decretul nr. 167/1958 fie prevederile Codului civil, în ceea 
ce priveşte termenul de prescripţie şi momentul de început al curgerii prescripţiei extinctive, având 
în vedere că termenul de prescripţie a început să curgă separat pentru fiecare plată de la data plăţii. 
Este redat textul art. 256 din Codul Muncii şi se relevă faptul că indiferent de reglementare, 
termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data la care reclamanta a avut cunoştinţă de 
caracterul necuvenit al sumelor de bani primite de către pârât, care este chiar data plăţii lor, având 
în vedere motivele caracterului necuvenit. În mod evident reclamanta a avut cunoştinţă la data plăţii 
sumelor, de neaprobarea acestora sau de neprevederea în bugetul de venituri şi cheltuieli şi nu la 
data controlului sau la data deciziei nr. 84/16.11.2012 a Curţii de Conturi cum reţine instanţa de 
fond. 
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În măsura în care prin neaprobarea acestora sau de neprevederea în bugetul de venituri şi 
cheltuieli a fost creat un prejudiciu reclamantei aceasta are dreptul de a solicita angajarea 
răspunderii patrimoniale a salariaţilor vinovaţi de aceste fapte prejudiciabile. 

Pe fondul cauzei, susţin apelanţii că acordarea tuturor tichetelor sociale (tichete de masă ori 
tichete cadou) s-a făcut în baza unor decizii interne ale directorului companiei. 

  Nu poate fi luată în considerare solicitarea reclamantei privind plata contravalorii unor 
tichete sociale, prezumate a fi fost acordate, tocmai către salariaţii cărora nu li se poate opune 
primirea pe semnătură a acestor valori atâta vreme cât existau persoane desemnate prin decizii să se 
ocupe şi să răspundă de distribuirea tichetelor către salariaţi şi evident de întocmirea de borderouri 
de primire, liste de semnături, etc. Ori din exprimările cuprinse în măsurile formulate de Curtea de 
conturi se înţelege că se dispune recuperarea/încasarea sumelor, alegerea solicitării acestora de la 
salariaţi fiind una pur arbitrară a actualei conduceri a reclamantei. 

   Referitor la sumele încasate cu titlul de primă, societatea îşi întemeiază cererea pe art. 256 
alin. 1 din Codul muncii, ori, în acest caz nu se poate concepe asocierea sumelor primite cu titlul de 
primă cu "sume nedatorate" (similare probabil cu sume virate eronat ori avansuri spre decontare 
nejustificate). 

Pentru a susţine o corespondenţă reală între starea de fapt şi articolul 45 alin.1 din 
Regulamentul de ordine interioară al companiei, apelanţii menţionează faptul că în afara sarcinilor 
de serviciu, pe care le-au îndeplinit cu profesionalism şi eficienţă în cadrul biroului financiar-
contabilitate, au avut şi o implicare personală evidentă, şi în alte activităţi ce nu ţineau strict şi 
direct de cadrul financiar, acţiuni care au generat recompensarea părţilor. 

Apelanţilor nu li s-a solicitat de către şeful ierarhic, de a prezenta sau de a solicita Consiliului 
de Administraţie, situaţii referitoare la salarii ori prime, acestea fiind atribuţii şi sarcini clare ale 
directorului economic. 

  Argumentul instanţei de fond privind decizia nr. 84/16.11.2012 a Curţii de Conturi prin care 
se dispune recuperarea prejudiciilor de la cei vinovaţi nu înseamnă că cei vinovaţi sunt pârâţii, ci 
sunt cei care nu au respectat prevederile legale şi care nu au prevăzut tichetele cadou în bugetul de 
venituri şi cheltuieli. 

II. Apelanţii pârâţi [...] şi [...] consideră eronată soluţia instanţei de fond cu privire la excepţia 
prescrierii dreptului la acţiune.  

În raport de prevederile pct. 1 din textul art. 2537 C.civ. - consideră că nu are nicio relevanţă 
semnarea aşa numitului acord de plată în raport de prevederile art. 38 Codul muncii, ce prevede 
nulitatea oricărei tranzacţii prin care se urmăreşte renunţarea la drepturile recunoscute de lege 
salariaţilor sau limitarea acestor drepturi. Sancţiunea prevăzută de legiuitor este imperativă. 

Tot în raport de prevederile pct.1 precum şi cele ale pct. 4 consideră că nu are nicio relevanţă 
decizia nr. 84 din 16.11.2012 a Curţii de Conturi, deoarece această decizie nu le este opozabilă, nu 
îi pune întârziere ci constată aplicarea unor prevederi contractuale, temeinice sau netemeinice. 

Prin Decizia nr. 274/2011 pronunţată de Curtea Constituţională s-a reţinut: 
„interdicţia reţinerii din salariu cu titlu de daune, fără ca datoria să fie scadentă, lichidă şi 

exigibilă, constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, prevăzută de 
art. 164 alin. (2) din legea nr. 53/2003 - Codul muncii, este menită să elimine arbitrariul din 
reglementările anterioare, când conducerea unităţii stabilea existenţa pagubei, întinderea 
acesteia, lua măsuri de recuperare prin dispoziţie de imputare şl proceda de îndată la reţinerea 
din drepturile salariate, urmând ca salariatul să se adreseze organelor de jurisdicţie pentru apărarea 
intereselor sale legitime. În condiţiile statului de drept, valoare consacrată prin art. 1 alin. (3) din 
Constituţie, răspunderea patrimonială pentru daune se impune să se stabilească de către instanţele 
de judecată, care, potrivit art. 123 alin. (1) din Constituţie, înfăptuiesc justiţia în numele legii. 
Acelaşi principiu constituţional mai impune ca orice executare silită să aibă la bază un titlu 
executoriu valabil. În speţa dedusă judecăţii unitatea angajatoare are astfel obligaţia de a stabili 
întinderea şi existenţa pagubei. 

Acest aspect nu a fost realizat de pârâtă în termen de 3 ani de la momentul plăţii drepturilor 
băneşti ci numai odată cu comunicarea soluţiei luată de Curtea de Conturi. 
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  III. Apelanţii pârâţi [...], [...], [...] arată că eronat instanţa de fond a considerat că data de la 
care începe să curgă termenul de prescripţie este data când reclamanta a luat la cunoştinţă de decizia 
Curţii de Conturi, respectiv 16.11.2012. Însă termenul de prescripţie începe să curgă din momentul 
în care au fost plătite aceste sporuri, respectiv aprilie 2011. Data la care Curtea de Conturi a 
constatat că acele sporuri sunt ilegale nu are niciun fel de relevanţă, aceasta fiind un terţ în raportul 
de muncă dintre angajat şi angajator. Drepturile salariale au fost plătite de reclamantă pârâţilor în 
mai 2011, iar acţiunea a fost introdusă în iunie 2014, la mai mult de 3 ani de la data când au fost 
plătite. 

  În baza art. 268, alin. 1, lit. c din codul muncii, urmează a se constata prescris dreptul 
material la acţiune al reclamantei. 

  Pe fondul cauzei, apelanţii pârâţi solicită a se observa că în ceea ce priveşte sumele de bani 
plătite ca şi sporuri salariale, acestea au fost acordate în mod legal de către reclamantă. Reclamanta 
nu motivează în drept susţinerea că aceste premii au fost acordate fără a exista documente 
justificative şi nici nu au fost supuse aprobării Consiliului de Administraţie. Nu se precizează care 
sunt prevederile din Regulamentul de ordine interioara în baza cărora premiile puteau fi acordate 
numai după evaluarea condiţiilor prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară. Nu se specifică 
nici criteriile pe baza cărora trebuiau evaluaţi angajaţii, precum şi textul de lege care le prevede. În 
cuprinsul acţiunii reclamanta se limitează doar a aminti despre Regulamentul de Ordine Interioară şi 
a trata la modul general situaţia tuturor salariaţilor. În cauză, reclamanta îşi invocă propria culpă în 
acordarea sporurilor salariale, fără a exista o evaluare a activităţii angajatului. Nu i se poate cere 
angajatului să returneze sporuri care i s-au acordat fără a fi evaluat chiar de reclamantă. Era de 
datoria companiei să întocmească fişele de evaluare pentru fiecare angajat în parte. 

Pentru aceste motive, apelanţii pârâţi solicită admiterea apelului astfel cum a fost 
formulat. 

 Intimata reclamantă nu a formulat întâmpinare. 
 În apel nu s-au administrat alte probe.  
  Analizând sentinţa apelată în raport de criticile formulate, de probele administrate şi de 

dispoziţiile legale incidente în speţă, Curtea constată că apelurile sunt  fondate. 
 Prin cererea adresată instanţei, CN [...] SA a solicitat obligarea pârâţilor [...], [...], [...], [...], 

[...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] la restituirea sumei totale de 22.370 lei 
reprezentând contravaloare prime şi tichete cadou acordate acestora în luna mai 2011, deşi nu erau 
datorate.  

În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.256 C.muncii. 
Potrivit acestui text „Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să 

o restituie”. 
  Art. 268 alin.1 litera c) dispune că „Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă 

pot fi formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul 
conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de 
angajator”. 

În baza acestor dispoziţii legale, pârâţii au invocat excepţia prescrierii dreptului la acţiune şi 
au solicitat respingerea acţiunii ca fiind prescrisă însă, instanţa de fond a stabilit că termenul de 
prescripţie nu e împlinit din moment ce nu au trecut 3 ani de la data deciziei emisă de Curtea de 
Conturi. 

Prin urmare, problema pusă în discuţie în prezentul apel este data de la care începe să curgă 
termenul de prescripţie, distingându-se două momente şi anume: data la care s-a făcut plata acestor 
drepturi şi data la care Curtea de Conturi a stabilit că plata este nelegală. 

   Art. 2523 Cod civil instituie regula generală că „prescripţia începe să curgă de la data când 
titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui” 
ceea ce înseamnă că titularului dreptului nu i se poate reproșa inacțiunea câtă vreme nu avea 
posibilitatea reală de a face acte de întrerupere, din cauza necunoașterii existenţei dreptului sau a 
exigibilității acestuia ori a celui care ar fi ţinut să răspundă, după caz. 
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Prin urmare, instanţa trebuie să determine, ca element de stabilire a cursului prescripţiei, 
momentul naşterii dreptului material la acţiune în funcţie de data la care reclamantul ar fi trebuit să 
cunoască acest fapt deoarece acesta a făcut plata şi nu altcineva în numele său. 

Sarcina probei în ce priveşte momentul de la care începe să curgă termenul de prescripţie 
revine desigur celui ce o invocă însă în cazul în care titularul dreptului contestă acest element de 
fapt, are la rândul său obligaţia de a dovedi data la care apreciază că a cunoscut sau ar fi trebuit să 
cunoască nașterea dreptului său la acţiune, respectiv efectuarea unei plăti nedatorate cum este în 
cazul de faţă. 

CNRN [...] SA este societate comercială pe acţiuni cu capital integral de stat, având ca obiect 
activităţi de interes public naţional şi care se organizează şi funcționează pe bază de gestiune 
economică şi autonomie financiară, fiind sub autoritatea Ministerului Transporturilor. 

Din înscrisurile depuse şi apărările părţilor, Curtea constată că sumele ce se solicită de către 
reclamantă, constau în premii şi tichete cadou acordate salariaţilor în perioada 2010-2011 în baza 
contractului colectiv de muncă/2011 şi Regulamentului de ordine interioară. 

Însă, așa cum s-a reţinut prin raportul Curţii de Conturi nr. 310/19.10.2012  acordarea acestor 
premii s-a făcut cu încălcarea disp. art. 101 din CCM  şi art. 121 care arată că „acordarea premiilor 
stabilite la nivelul unităţii trebuie să fie în funcţie de economiile la fondul de salarii”, precum şi ale 
art. 45 din ROI care prevede că „pot fi recompensați cei care depun o activitate deosebită …îşi 
îndeplinesc la timp şi în bune condiţii sarcinile de serviciu şi au o conduita ireproșabilă…”   

Prin urmare, plata acestor drepturi s-a făcut în deplină cunoştinţă de cauză de către reclamantă 
care, deşi știa că nu a făcut economii la fondul de salarii a apreciat că poate acorda astfel de prime 
şi, fără respectarea art. 45 din ROI. 

În aceeaşi ordine de idei, se reţine tot din raportul Curţii de Conturi că propunerile de 
acordare a acestor prime au venit din partea conducerii sau a șefilor ierarhic superiori ai 
reclamantei, fără alte documente din care să rezulte cuantumul aprobat pe fiecare persoană, şi fără a 
se supune aprobării Consiliului de administrație.   

Or, în condiţiile date, reclamanta nu poate susţine că nu a știut la acel moment că afectează o 
plată nelegală şi că a aflat de acest lucru abia atunci când Curtea de Conturi a emis raportul de 
control. 

Raportat la dispoziţiile legale invocate şi la probatoriul administrat, Curtea constată că 
termenul de prescripţie începe să curgă în speţa de faţă, de la data plăţii sumelor deoarece chiar la 
acel moment reclamanta a avut cunoştinţă de caracterul nelegal al acestora, neavând nicio relevanţă 
data la care s-a efectuat controlul sau data emiterii deciziei nr. 84/16.11.2012 a Curţii de Conturi așa 
cum reţine instanţa de fond. 

Întrucât drepturile salariale au fost plătite pârâţilor în mai 2011, iar acţiunea a fost introdusă în 
iunie 2014, la mai mult de 3 ani de la data când au fost plătite, în baza art. 268, alin. 1, litera ”c” din 
Codul muncii, urmează a se constata prescris dreptul material la acţiune al reclamantei. 

Pentru motivele arătate, în temeiul art. 480 C.pr.civ. vor fi admise apelurile şi schimbată în 
parte sentinţa apelată în sensul admiterii excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune invocată de 
pârâţii [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...], cu consecinţa respingerii acțiunii față de acești reclamanți 
ca fiind prescrisă. 

Vor fi menținute restul dispoziţiilor sentinţei  apelate. 
De asemenea, având  în vedere că reclamanta a căzut în pretenţii ca urmare a pierderii 

procesului, va fi obligată în conformitate cu disp. art.453 alin.1 C.pr.civ. la plata cheltuielilor de 
judecată solicitate de pârâţii  [...] şi [...], respectiv la câte 300 lei pentru fiecare (onorariu avocat), 
conform dovezilor anexate la dosar. 

Decizia civilă nr. 472/CM/25.10.2016 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 
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7. Acţiune prin care se solicită de către angajator obligarea angajaţilor la 
restituirea unor sume primite în temeiul prevederilor din contractul colectiv de 
muncă, urmare a emiterii de către Curtea de Conturi a unui act de control în 
care se reţine că plata acestor drepturi a fost efectuată în mod nelegal. Efectele 
contractului colectiv de muncă. 

 
Împrejurarea că în urma unui control al Curţii de Conturi s-a stabilit că drepturile stabilite prin 

contractul colectiv de muncă în favoarea angajaţilor ar fi acordate nelegal nu are relevanţă întrucât actele 
Curţii de Conturi nu se pot opune instanţei cu forţă obligatorie, neavând caracterul unor hotărâri 
judecătoreşti care să se bucure de puterea lucrului judecat.  

Pe de altă parte, Curtea de Conturi nu are dreptul să analizeze legalitatea unui contract colectiv de 
muncă şi să constate ea însăşi, în lipsa unei proceduri desfăşurate în faţa unei instanţe judecătoreşti, care să 
prezinte garanţii de independenţă şi imparţialitate,  nelegalitatea contractului colectiv de muncă.  

Un astfel de control de legalitate ar echivala cu verificarea existenţei unor cauze de nulitate în 
sensul art.138 alin.4 și art.142 din Legea nr. 62/2011, iar lipsirea de efecte a contractului colectiv de muncă 
ar constitui o veritabilă măsură de anulare a acestuia, ceea ce excede competenţei Curţii de conturi şi intră 
în competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti.  

Ca urmare, câtă vreme contractul colectiv de muncă nu a fost anulat de o instanţă judecătorească, 
drepturile plătite salariaţilor sunt cuvenite şi legal acordate, în executarea obligaţiei asumate de angajator 
prin contractul colectiv de muncă. 

 
 Art. 268 alin.1 lit.d) din Codul Muncii 

Art.278 alin.1 din Codul Muncii 
 Art.142 alin.3 din Legea nr. 62/2011 

 HG nr. 449/2003 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.17 din 13 iunie 2016 

 
 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 
03.06.2015 sub număr de dosar …/118/2015, reclamantul [...] a chemat în judecată pârâta [...], 
solicitând instanţei obligarea acesteia la restituirea sumei de 2020 lei, reprezentând plată nedatorată 
constând în decontarea prestaţiilor de odihnă şi tratament, pe care a încasat-o în anul 2014, precum 
şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că, în urma unui audit financiar efectuat în perioada 
12.01.2015 - 20.02.2015, Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Constanţa, prin 
decizia nr. 15/2015, a dispus stabilirea întinderii totale a prejudiciului reprezentând decontări 
nelegale a cheltuielilor efectuate de angajaţii proprii atât pentru efectuarea concediilor de odihnă cât 
şi pentru deplasarea de la/la locul de muncă a angajaţilor ce nu locuiesc pe raza localităţii unde-şi 
desfăşoară activitatea, precum şi recuperarea în integralitate, potrivit prevederilor legale şi în 
termenele de prescripţie prevăzute de lege. Printre angajaţii [...] care au beneficiat de această 
facilitate se regăseşte şi reclamanta care, la data de 12.12.2014, a încasat suma de 2020 lei cu titlu 
de decont cheltuieli odihnă şi tratament, suma fiind virată în contul pârâtei cu OP nr. 
[...]/12.12.2014. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 265 Codul muncii. 
Pârâta a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, motivat de 

faptul că drepturile acordate sunt ajutoare sociale şi nu drepturi salariale, astfel încât nu reprezintă o 
componentă a salariului  iar limitările şi interdicţiile prevăzute de legea unică de salarizare nu sunt 
incidente în privinţa acestor drepturi sociale. 

În drept, au fost invocate disp. art.55 alin.4, art.21 alin.3 lit.c din Legea nr. 571/2003, Legea 
nr. 346/2002, Legea nr. 284/2010, art.138 din Legea nr. 62/2011. 

Pentru soluţionarea cauzei, instanţa a încuviinţat şi administrat la solicitarea părţilor proba 
cu înscrisuri. 
  Prin sentinţa civilă nr. 2229/21.09.2015, Tribunalul Constanţa a respins cererea 
formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta [...], ca nefondată. De asemenea, a 
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respins cererea pârâtei privind obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată, ca 
neîntemeiată. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Pârâta este salariată la [...] Constanţa. 
Prin decizia nr. 24/02.03.2015 emisă de [...] – [...] s-a dispus, în temeiul OG nr. 33/2003, 

HG nr. 449/2003, Legii nr. 502/2003, al OMTI nr. 568/05.06.2012 şi al Raportului nr. 
2189/20.02.2015 al Curţii de Conturi, sistarea decontării prestaţiilor de odihna si tratament, inclusiv 
transportul pentru salariaţii proprii şi membrii de familie ai acestora pe durata efectuării concediului 
de odihnă şi a concediului medical, a contravalorii abonamentelor lunare de transport pentru 
salariaţii cu domiciliul în altă localitate, precum şi încheierea de poliţe de asigurare facultativă 
pentru salariaţi – art. 1. 
 La art. 2 din decizia nr. 24/02.03.2015 s-a prevăzut, în temeiul recomandărilor raportului 
Curţii de Conturi, sistarea şi acordarea drepturilor de aceeaşi natură prevăzute de art. 74 din CCM 
2015. 
 În urma controlului efectuat de către Curtea de Conturi - Camera de Conturi a Judeţului 
Constanţa, s-a emis Decizia nr. 15/19.03.2015 prin care s-a impus angajatorului stabilirea întinderii 
totale a prejudiciului reprezentând decontări nelegale a cheltuielilor efectuate de angajaţii proprii 
atât pentru efectuarea concediilor de odihnă, cât şi pentru deplasarea de la/la locul de muncă a 
angajaţilor ce nu locuiesc pe raza localităţii unde-şi desfăşoară activitatea, precum şi recuperarea 
acestuia în integralitate, potrivit prevederilor legale şi în termenele de prescripţie prevăzute de lege. 
 S-a reţinut că entitatea audiată a efectuat aceste plăţi nelegale, reprezentând cheltuieli 
efectuate de angajaţii proprii atât pentru efectuarea concediilor de odihnă cât şi pentru deplasarea de 
la /la locul de muncă a angajaţilor ce nu locuiesc pe raza localităţii unde-şi desfăşoară activitatea, 
fiind astfel încălcate prevederile din Legea nr. 284/2010.  

Prin decizia nr. 83/02.06.2015 emisă de reclamant, s-a dispus anularea art. 2 din decizia nr. 
24/02.03.2015, celelalte prevederi ale respectivei decizii rămânând valabile. 

La art. 74 din Contractul Colectiv de Muncă valabil pentru anul 2015 încheiat la nivelul 
instituţiei publice [...] sunt prevăzute o serie de ajutoare pentru salariaţi, de care aceştia pot 
beneficia în limita posibilităţilor financiare, respectiv: ajutor de deces, ajutor in caz de accident de 
munca, ajutor pentru naştere copil, ajutoare pentru boli grave si incurabile, cadouri, abonament 
lunar de transport, ajutor pentru achiziţionarea anuala a unei ţinute, decontarea prestaţiilor de 
odihna si tratament, decont pentru recuperare fizica. 
 Decizia nr. 15/2015 a Curţii de Conturi nu a fost contestată în instanţă.  
  În cauză, reclamantul nu a obţinut o hotărâre judecătorească de anulare a dispoziţiilor art. 74 
din CCM 2015 referitoare la drepturile speciale privind decontarea prestaţiilor de odihnă şi 
tratament şi contravaloarea transportului. Mai mult, nici chiar prin cererea de chemare în judecată 
reclamantul nu a pus în discuţie legalitatea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, 
invocând doar decizia nr. 15/2015 a Curţii de Conturi - Camera de Conturi a Judeţului Constanța. 
 Actul de control al Curţii de Conturi nu are caracterul unei hotărâri judecătoreşti şi nu poate 
să constate nulitatea unor astfel de clauze. In caz contrar s-ar încălca dispoziţiile art.142 alin.2 din 
Legea nr. 62/2011 mai sus citat şi s-ar excede competenţa specială a Curţii de Conturi, intrându-se 
în aria de competenţă exclusivă a instanţelor judecătoreşti. 
 În ipoteza în care reclamantul ar fi pus în discuţie nulitatea dispoziţiilor din contractul 
colectiv de muncă referitoare la drepturile salariale menţionate, pe motivul că prin acest contract 
aplicabil salariaţilor unei instituţii publice nu puteau fi negociate drepturi salariale care exced 
reglementării limitative în materie, respectiv Legea nr. 284/2010, această nulitate nu ar putea afecta 
drepturi deja câştigate de salariaţi. Şi aceasta întrucât, în dreptul muncii, nulitatea unui contract 
produce efecte numai pentru viitor, după cum arată dispoziţiile art. 57 alin 2 Codul muncii. Prin 
urmare, tot ceea ce s-a prestat în baza dispoziţiilor contractuale, inclusiv drepturile salariale ce se 
solicită în prezenta acţiune, nu mai pot fi restituite. 

Reclamantul nu poate opune pârâtei obligaţia de restituire prevăzută de art.256 din Codul 
muncii, în condiţiile în care  răspunderea, sub orice formă, revine angajatorului (art.138 alin.5 din 
Legea nr. 62/2011).  
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 Pentru motivele de fapt şi de drept expuse, instanţa a respins cererea de chemare în judecată 
ca neîntemeiată. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată solicitate de către pârâtă, s-a reţinut că achitarea 
onorariului de avocat de către o altă persoană care nu are calitate de parte litigantă în cauza 
pendinte, respectiv Sindicatul [...], nu îndreptăţeşte pârâtul să ceară obligarea reclamantului, în 
condiţiile în care acesta pierdut procesul, la plata cu titlu de cheltuieli de judecată a respectivului 
onorariu, nefiind cheltuieli efectuate de către pârâta [...].  
 Împotriva acestei sentinţe au formulat apel reclamantul [...] şi pârâta [...], invocând în esenţă 
următoarele:  
  I. În motivarea apelului său, apelantul reclamant [...] arată că demersul judiciar a fost 
impus de decizia nr.15/2015 a Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Constanţa, 
decizie prin care s-a constatat că [...] ”a efectuat plăţi nelegale reprezentând contravaloarea 
cheltuielilor cu deplasările angajaţilor în concediile de odihnă”. Prin aceeaşi decizie s-a reţinut 
că aceste drepturi au fost incluse nelegal în contractul colectiv de muncă (încălcau prevederile 
Legii nr. 284/2010); deşi instanţa de fond a reţinut în considerente că "decontările efectuate în 
baza art. 74 din Contractul Colectiv de Muncă aplicabil în 2014 au încălcat prevederile Legii nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice", dar şi că 
"deconturile efectuate de către reclamant nu sunt prevăzute pentru salariaţii din sectorul bugetar, 
astfel încât drepturile acordate angajaţilor …, după intrarea în vigoare a acestei legi, exced 
cadrului legal,  totuşi, apreciază că "reclamantul nu poate opune pârâtei obligaţia de 
restituire prevăzută de art.256 din Codul Muncii, în condiţiile în care răspunderea, sub orice 
formă, revine angajatorului"; apreciază apelanta că motivele pentru care instanţa de fond a respins 
cererea de chemare în judecată nu pot fi primite deoarece califică drept corectă primirea unor sume 
de bani în baza unor dispoziţii catalogate ca nelegale; apreciază că instanţa de fond face confuzie 
între atribuirea unor vinovăţii şi legalitatea obţinerii unor avantaje materiale; cu alte cuvinte, în 
speţă nu se pune în discuţie stabilirea unor vinovăţii, ci corectitudinea primirii unor sume de bani pe 
fondul nerespectării unor dispoziţii legale; aşadar, societatea nu a invocat vinovăţia salariatului, dar 
am reclamat faptul că primirea unor sume nedatorate ar echivala cu o îmbogăţire fără just temei; un 
alt aspect ce trebuie observat constă în faptul că, deşi beneficiul analizat de societate a fost acordat 
intimatului pârât urmare existenţei unui raport juridic civil între [...] şi salariat, instanţa de fond 
omite să pună în valoare unul dintre efectele acestui raport şi anume acela că această convenţie 
obligă nu numai la ceea ce este expres în ea, ci la toate urmările, ce echitatea, obiceiul sau legea dă 
obligaţiei după natura sa; în altă ordine de idei, se impunea analizarea pretenţiile societăţii şi prin 
prisma echităţii. Apreciază apelanta reclamantă ca echitabilă restituirea sumei primite de intimatul 
pârât, cu atât mai mult cu cât suma ce trebuie restituită nu afectează o prestaţie efectuată de salariat 
şi care astfel ar rămâne neremunerată, ci reprezintă o întoarcere a unei facilităţi acordate de către 
angajator prin nesocotirea unor dispoziţii legale urmează a se constata că suma încasată de angajat 
este echivalentă cu încasarea de la angajator a unei sume nedatorate, aspect ce face aplicabile 
dispoziţiile art.256, alin. ( l ) ,  din Codul muncii. 

Pentru considerentele arătate, apelantul reclamant solicită admiterea apelului, 
schimbarea în tot a sentinţei civile atacate, iar pe fondul cauzei admiterea acţiunii, cu consecinţa 
obligării intimatului pârât la restituirea sumei solicitate. 
  II. Apelanta pârâtă [...] arată în apelul său că în mod greşit s-a reţinut că achitarea 
onorariului de avocat de către sindicat, care nu are calitate de parte litigantă în prezenta cauză, nu 
îndreptăţeşte pârâtul să ceară obligarea reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. Atâta timp 
cât cheltuielile de judecată sunt plătite pentru partea care a câştigat procesul în timpul şi în legătură 
cu litigiul dedus judecaţii este lipsit de relevanţă faptul că acestea au fost achitate de sindicat şi nu 
în mod direct de partea litigantă; nu are importanţă dacă partea a achitat personal sau nu sumele 
necesare desfăşurării procesului, câtă vreme s-a dovedit că acestea au fost plătite pentru dosarul 
aflat în litigiu. 
 Pentru argumentele expuse, apelanta pârâtă solicită admiterea apelului, schimbarea în parte 
a sentinţei civile apelate, în sensul obligării reclamantului la plata cheltuielilor de judecată. 
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 În apel nu s-au administrat alte probe.  
Prin încheierea din 16.02.2016 s-a suspendat judecata conform art. 520 al.4 Cod.pr.civ. 

până la soluţionarea sesizării adresate de Curtea de Apel Constanţa Înaltei Curţi de Casaţie şi 
Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 
ce a făcut obiectul dosarului nr. nr.1151/1/2016. 
  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 apelurile sunt nefondate, pentru următoarele 
considerente:  
  §1. Cu privire la apelul reclamantei: 

Reclamanta este o instituție publică finanțată integral din fonduri proprii. 
Pârâta a încasat în lunile noiembrie și decembrie 2014, de la angajator, sume cu titlu de 

decontare a prestațiilor de odihnă și tratament conform prevederilor din contractul colectiv de 
muncă, Anexa 6 a acestuia. 

Contractul colectiv de muncă aplicabil în anul 2014 a avut valabilitate, potrivit art.4 și 
art.198 din cuprinsul acestuia, pentru un an, respectiv până la 31.12.2014, fiind înregistrat sub nr. 
915/12.12.2013 la Inspectoratul Teritorial de Muncă Constanţa. 

Contractul colectiv de muncă nu a fost anulat nici în totalitate și nici în parte, în ceea ce 
privește clauza care stabilește dreptul angajaților la decontarea acestor cheltuieli în perioada de 
valabilitate, respectiv până la 31.12.2014. 

Bugetul instituției pentru anul 2014, aprobat prin Ordinele ministrului transporturilor 
nr.114/2014, nr.1372/2014, şi nr.1675/2014510/2015, includea sumele necesare pentru plata acestor 
drepturi, acest ordin nefiind abrogat sau anulat. 

În urma unui control efectuat, Curtea de Conturi a considerat că entitatea auditată 
(reclamanta) „a efectuat plăţi nelegale, reprezentând decontarea unor cheltuieli efectuate de către 
angajații entității auditate în baza unor prevederi din contractele colective de muncă aferente 
perioadei respective reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu deplasările angajaților în 
concedii de odihnă precum și a unor sume reprezentând contravaloarea cheltuielilor cu transportul 
la și de la locul de muncă, efectuate de angajații entității ce nu locuiesc pe raza Municipiului 
Constanţa.” 

Curtea de Conturi, prin decizia nr.15/19.03.2015, a considerat că ”au fost încălcate 
prevederile” art.1 alin. 2 și art. 37 alin.1 din Legea nr. 284/2010, art.8 din Legea nr.69/2010, 
art.14 alin.2 și art.65 alin.1 din Legea nr. 500/2002, art.8 alin.1 și art.12 alin.1 din Legea nr. 
130/1996, art.138 din Legea nr. 62/2011. 

Curtea de Conturi a dispus, prin aceeași decizie, ca directorul general al instituției să ia 
măsurile legale pentru ”stabilirea întinderii totale a prejudiciului reprezentând decontări nelegale 
a cheltuielilor efectuate de angajații proprii atât pentru efectuarea concediilor de odihnă cât și 
pentru deplasarea de la / la locul de muncă a angajaților care nu locuiesc pe raza localității unde-
și desfășoară activitatea, precum și recuperarea acestuia în integralitate, potrivit prevederilor 
legale și în termenele de prescripție prevăzute de lege” cu termen de îndeplinire la 30.05.2015. 

Decizia Curții de Conturi nu a fost contestată. 
 Contractul colectiv de muncă constituie legea părților potrivit art.229 alin.4 din Codul 
Muncii, iar executarea acestuia este obligatorie pentru părți potrivit art. 148 din Legea nr. 62/2011. 
 Singura situație în care acesta este lipsit de efecte este încetarea acestuia în cazurile 
prevăzute de art. 151 din Legea nr. 62/2011 și constatarea nulității sale în întregime sau a unora 
dintre clauzele lui, în condițiile art.142 din Legea nr. 62/2011. 
 Pe de o parte, angajatorul nu poate să se considere exonerat de obligațiile prevăzute în 
contractul colectiv de muncă numai pentru faptul că o altă instituție, cu atribuții de control, cum este 
și Curtea de Conturi, ar considera că prevederile din contractul colectiv de muncă încalcă legea, 
întrucât aceasta ar echivala cu o denunțare unilaterală a contractului colectiv de muncă, contrar art. 
152 din Legea nr. 62/2011. 
 Neîndeplinirea condiției ca anumite clauze din contractul colectiv de muncă sau acesta în 
întregime să fie încheiat cu respectarea dispozițiilor legale pentru a produce efecte, la care se referă 
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art. 229 alin.4 din Codul Muncii, poate fi constatată numai de către instanță, în cazul în care se 
invocă nulitatea clauzelor contractuale respective. 
 Pe de altă parte, decizia Curții de Conturi nu poate lipsi de efecte contractul colectiv de 
muncă. 
 Împrejurarea că în urma unui control al Curţii de Conturi s-a stabilit că drepturile stabilite 
prin contractul colectiv de muncă în favoarea angajaţilor ar fi acordate nelegal nu are relevanţă 
întrucât actele Curţii de conturi nu se pot opune instanţei cu forţă obligatorie, neavând caracterul 
unor hotărâri judecătoreşti care să se bucure de puterea lucrului judecat.  

Pe de altă parte, Curtea de Conturi nu are dreptul să analizeze legalitatea unui contract 
colectiv de muncă şi să constate ea însăşi, în lipsa unei proceduri desfăşurate în faţa unei instanţe 
judecătoreşti, care să prezinte garanţii de independenţă şi imparţialitate,  nelegalitatea contractului 
colectiv de muncă. Un astfel de control de legalitate ar echivala cu verificarea existenţei unor cauze 
de nulitate în sensul art. 138 alin. 4 și art. 142 din Legea nr. 62/2011, iar lipsirea de efecte a 
contractului colectiv de muncă ar constitui o veritabilă măsură de anulare a acestuia, ceea ce excede 
competenţei Curţii de conturi şi intră în competenţa exclusivă a instanţelor judecătoreşti. 
 Pe de altă parte, potrivit art.278 alin.1 din Codul Muncii, prevederile art.1247 (3) din Codul 
civil pot fi aplicabile numai în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de 
muncă prevăzute de Codul Muncii.  
 Ca urmare, aceste prevederi, care impun în manieră generală obligația instanței de a invoca 
din oficiu nulitatea absolută, pot fi aplicate în limitele stabilite de art. 268 alin.1 lit.d) din Codul 
Muncii, respectiv numai dacă contractul colectiv de muncă mai este aplicabil. 
 Pe de altă parte, prevederile art.142 alin.3 din Legea nr. 62/2011 stabilesc că nulitatea se 
poate constata la cererea părții interesate, punând în discuție posibilitatea instanței de a invoca din 
oficiu nulitatea prevederilor din contractul colectiv de muncă. 
 În sfârșit, trebuie avut în vedere că instituția reclamantă este o instituție finanțată integral din 
venituri proprii, conform HG nr. 449/2003. 
 Or, în legătură cu aceste instituții, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru 
dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, a stabilit prin Decizia nr.2/15.02.2016, că  în 
interpretarea dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind 
aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale, aprobată de Legea nr. 182/2012, cu 
modificările ulterioare, salariile personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 
integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, 
ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum 
şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului se 
stabilesc potrivit Anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, de la data expirării perioadei de 
valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în 
vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
recuperarea reducerilor salariale, aprobată de Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare. 
 Soluția este aplicabilă și în cazul contractelor colective de muncă aplicabile în anul 2014, 
care au expirat la sfârșitul acelui an, raportat la prevederile art. 4 din OUG nr. 103/2013 și art.4 din 
OUG nr. 83/2014 privind salarizarea personalului bugetar în anul 2014 respectiv anul 2015, în 
sensul că prevederile cuprinse în Legea – cadru nr. 284/2010 devin aplicabile după expirarea 
perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul 
intrării în vigoare a acestor ordonanțe de urgență. 
 Pe cale de consecință, în perioada de valabilitate a contractului colectiv de muncă încheiat în 
cadrul instituției cu finanțare integrală din venituri proprii nu erau aplicabile prevederile Legii nr. 
284/2010, astfel încât nu se poate considera că prevederile din contractul colectiv de muncă 
contravin dispozițiilor din Legea nr. 284/2010, de vreme ce acestea nu erau aplicabile instituției 
reclamante. 
 Trebuie avut în vedere că, prin Decizia nr.17  din 13 iunie 2016, pronunţată de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie, în dosarul nr.1151/1/2016, urmare a sesizării în vederea pronunţării unei 
hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, s-au stabilit următoarele: 
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„În interpretarea prevederilor art. l, art. 21 şi art. 26 lit. h) raportat la prevederile art. 64 
din Legea nr. 94/1992, a prevederilor art. 132, art. 138 alin.(5) art. 142, art. 148, art. 151 şi art. 
152 din Legea nr.62/2011 şi a prevederilor art.229 alin. (4), art.254 şi art.268 alin. (l) lit. d) din 
Codul Muncii, republicat, o decizie a Curţii de Conturi, emisă în exercitarea atribuţiilor sale de 
control, prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă 
încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate integral din venituri proprii au fost acordate 
nelegal, raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituţiile publice, nu lipseşte de 
efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au fost stabilite, a căror 
nulitate nu a fost constatată de către instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii. 

În interpretarea prevederilor art. 138 alin. (3)-(5) şi art.142 alin.(2) din Legea nr. 62/2011, 
nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă negociate cu nerespectarea art. 138 alin. 
(1)-(3) din Legea nr. 62/2011 poate fi cerută de către părţile interesate, fie pe cale de acţiune, fie 
pe cale de excepţie, respectiv poate fi invocată  de către instanţă, din oficiu, pe durata existenţei 
contractului colectiv de muncă.” 

Hotărârea este obligatorie conform art.521 alin.3 Cod.pr.civ.. 
 Totodată, răspunderea patrimonială a angajaților în temeiul art.254 din Codul Muncii este 
condiționată de culpa acestora în producerea prejudiciului. 
 Or, în mod expres, art. 138 alin.5 din Legea nr. 62/2011 stabilește că răspunderea pentru 
încheierea contractelor colective cu încălcarea prevederilor alin.1-3 din același articol revine 
angajatorului iar nu angajaților. 
 Curtea de conturi nu a impus reclamantei să recupereze prejudiciul de la angajații care au 
beneficiat de anumite drepturi potrivit prevederilor din contractul colectiv de muncă ci doar o 
obligație generală de recuperare a acestui prejudiciu. 
 Pe de altă parte, răspunderea patrimonială întemeiată pe prevederile art. 256 din Codul 
Muncii, este condiționată de caracterul necuvenit al unor sume încasate de angajați de la angajator. 
 Acordarea sumelor respective s-a făcut în executarea unor obligații asumate de angajator 
prin contractul colectiv de muncă, în cadrul negocierii colective definite de art.1 lit.b (iii) din Legea 
nr. 62/2011, prin care s-au reglementat relațiile de muncă dintre angajator și angajați, drepturile 
prevăzute fiind considerate o contraprestație a muncii. 
 §2. Cu privire la apelul pârâtei: 

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată pretinse de pârât, se reţine că acestea au fost 
achitate de Sindicatul [...]. Ca urmare, din perspectiva art.452 Cod.pr.civ., pârâtul nu a dovedit că a 
efectuat cheltuieli de judecată. 
 Faptul că, în conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.62/2011, organizația sindicală a 
înțeles să achite onorariul unui avocat care să apere interesele pârâtului (membru de sindicat), nu 
poate justifica obligarea reclamantei către acesta la plata unor cheltuieli de judecată pe care nu le-a 
efectuat. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ., se va respinge apelul ca 
nefondat. 
 Raportat la prevederile art. 453 Cod.pr.civ. şi pentru considerentele expuse deja în privinţa 
cheltuielilor de judecată pretinse de pârât, se va respinge şi cererea de acordare a cheltuielilor de 
judecată în apel. 

Decizia civilă nr. 372/CM/20.09.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

8. Calificarea drepturilor speciale care fac obiectul cauzei ca drepturi de 
natură salarială. Exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând venituri de 
natură salarială pe care angajații le au de restituit. 

 
Potrivit art. 2 din Legea nr. 124/2014, se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând 

venituri de natură salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 [potrivit art. 1 lit. a), trebuie să le restituie 
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drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a unor 
prejudicii. 
 Pe de altă parte, Legea nr. 124/2014 nu se referă doar la sume acordate în baza actelor normative 
menţionate la art. 1, acest text legal definind sfera beneficiarilor legii, adică personalul ale cărui drepturi 
salariale sunt prevăzute de acele acte normative. Aceasta nu înseamnă că şi măsura exonerării de la plată 
priveşte doar sumele acordate în baza acestor acte normative. De altfel nici nu există vreo obligaţie de 
restituire câtă vreme sumele respective au fost acordate conform legii, ci tocmai când limitele acesteia au 
fost depăşite inclusiv prin asumarea de către angajator a unor obligaţii cu depăşirea limitelor legale. 
Dimpotrivă, această măsură priveşte sumele pe care personalul respectiv le are de restituit. 
 Exonerarea de la plată în condiţiile art. 1 şi 2 din Legea nr. 124/2014, în privinţa sumelor care 
trebuie să fie restituite, intervine şi în cazurile în care, subsecvent constatării prejudiciului de către Curtea 
de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control, angajatorul a obţinut o hotărâre judecătorească în 
sensul restituirii, legea neprevăzând vreo distincţie sub acest aspect. 

 
Art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal  

Art. 2 din Legea nr. 124/2014 
 

 I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 2227/26.11.2015, Tribunalul Tulcea, secţia civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, a admis cererea formulată la 23.06.2015 de reclamanţii [...], [...] şi [...] în 
contradictoriu cu pârâţii UAT Municipiul Tulcea, prin Primar, şi Primarul municipiului [...], a 
dispus exonerarea reclamanţilor de la plata sumelor stabilite prin sentinţa civilă nr.1752/2013 
pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul cu nr. 8191/88/2012, irevocabilă prin decizia civilă nr. 
998/2013 a Curţii de Apel Constanţa, nerestituite începând cu septembrie 2014, şi a obligat pârâta la 
restituirea sumelor reţinute reclamanţilor începând cu la septembrie 2014. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

În fapt, nu s-a contestat că reclamanţii se legitimează ca angajaţi ai Primăriei Municipiului 
[…], în calitate de personal contractual, fiindu-le acordate, în baza art. 32 alin. 5 din Contractului 
colectiv de muncă nr. …/28.02.2011, o serie de drepturi băneşti pentru „menţinerea sănătăţii şi 
securităţii muncii şi asigurarea protecţiei personalului, pentru refacerea capacităţii de muncă, pentru 
acoperirea unei părţi a cheltuielilor cu medicamente, tratamente medicale, reducerea stresului, 
hrană, motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de instituţie”, 
drepturi a căror natură salarială este contestată de pârâtă pe fondul prezentei cauze (sublinierea 
noastră). 

Situaţia premisă a cererii de chemare în judecată a rezultat în urma verificărilor efectuate de 
către controlorii Camerei de Conturi Tulcea, prilej cu care s-a constatat, prin Decizia nr. 17/2012,  
că respectivele drepturi au fost nelegal acordate, în esenţă pentru încălcarea dispoziţiilor Legii 
273/2006, a Legii 284/2010, a Legii 130/1996 şi OUG 119/1999, fiind dispusă recuperarea sumelor 
acordate şi formulate acţiuni în răspunderea patrimonială a reclamanţilor din prezentul litigiu. 

Ca atare, prin sentinţa civilă nr.1752/2013 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul 
nr.8191/88/2012, menţinută prin decizia civilă nr. 128/2014 a Curţii de Apel Constanţa, a fost 
admisă, cu putere definitivă de lucru judecat, cererea formulată de pârâta din prezenta cauză, 
rezultând obligarea angajaţilor reclamanţi la restituirea sumelor încasate cu titlul de drepturi 
speciale, procedându-se la reţinerea lunară a acestora. 

În faza de executare a hotărârii judecătoreşti mai sus menţionate, în luna octombrie 2014, 
reclamanţii au solicitat pârâtei să le fie restituite sumele ce le-au fost reţinute după luna septembrie 
2014, întrucât au fost exoneraţi de la plată ca urmare a Legii nr. 124/2014 privind unele măsuri 
referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri publice, însă pârâta le-a 
comunicat că nu se poate da curs solicitării, întrucât drepturile acordate nu s-ar circumscrie 
domeniului de aplicare al Legii nr. 124/2014, care vizează doar drepturile de natură salarială. 

Aşa cum s-a arătat, situaţia de fapt mai sus reţinută nu a fost contestată de pârâtă, prezentul 
litigiu fiind generat de intrarea în vigoare a Legii 124/2014, la data de 27.09.2014, ca urmare a 
publicării în Monitorul Oficial nr. 700/24.09.2014. 
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În drept, chestiunea principală dedusă analizei, de a cărei rezolvare depinde soluţia ce va fi 
pronunţată, constă în a se stabili dacă situaţia juridică a reclamanţilor şi drepturile suplimentare de 
care au beneficiat aceştia în baza contractului colectiv de muncă se circumscriu sau nu sferei de 
aplicare a art. 2 alin. (1) şi art. 3 alin. (1) din Legea nr. 124/2014, care stabilesc exonerarea de la 
plată pentru sumele pe care personalul enumerat în primul articol trebuie să le restituie drept 
consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi a unor prejudicii, precum şi încetarea plăţii 
acestor sume de către persoanele beneficiare. 

Răspunsul nu poate fi, în esenţă, decât pozitiv, întrucât: 
− A) obligaţia de restituire a fost o consecinţă a constatărilor Curţii de Conturi, fiind 

îndeplinite cerinţele ipotezei normei juridice mai sus citate, sub aspectul circumstanţierii 
împrejurărilor în care urmează a fi aplicată dispoziţia normei, 

− B) reclamanţii fac parte din personalul ale căror venituri au fost stabilite prin acte 
normative aplicabile sectorului bugetar, 

− C) veniturile încasate necuvenit au natură salarială. 
Cerinţa de la pct. A) este întrunită în cazul reclamanţilor, aspect necontestat de către părţi. 
Asupra cerinţei de la pct. B), nu se poate susţine cu temeiuri valide, prin opinia exprimată de 

cei doi asistenţi judiciari, că prevederile Legii 124/2014 nu ar fi aplicabile reclamanţilor, întrucât, 
spre deosebire de vechea reglementare a amnistiei (Legea 84/2012), veniturile beneficiarilor ar 
trebui să fie stabilite prin acte normative, iar nu prin contracte colective de muncă. 

Argumentele împotriva acestei interpretări, prin care se susţine că Legea 124/2014 nu ar fi 
aplicabilă întrucât veniturile de restituit nu ar fi fost „stabilite în baza unor acte normative privind 
salarizarea personalului din sectorul bugetar” (art. 1 lit. a din actul normativ evocat), sunt: 

− de natură logică: 
− de principiu, raportat la calitatea reclamanţilor de personal plătit din fonduri bugetare, 

este cunoscut că veniturile salariale ale acestora sunt întotdeauna stabilite în baza unor acte cu 
caracter normativ, care stabilesc regimul juridic al respectivilor funcţionari, chiar dacă interpretarea 
şi aplicarea acestor acte normative se realizează greşit (deci şi atunci când veniturile bugetare sunt 
stabilite prin contract, această stabilire se face tot în baza actelor normative care sunt aplicabile 
respectivei categorii bugetare), 

− în concret, este evident că veniturile salariale deduse judecăţii „au fost stabilite în baza 
actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar aplicabile anterior intrării în 
vigoare a Legii 330/2009, Legii 339/2007, Legii 284/2010 ş.a.” (art. 1 lit. a din Legea 124/2014): 
această stabilire a drepturilor prin contractul colectiv de muncă s-a realizat, deşi greşit din punct de 
vedere juridic, în baza actelor normative anterioare Legii 330/2009, Legii 284/2010 şi celorlalte legi 
enumerate de art. 1 lit. a, întrucât existau prevederi legale „aplicabile anterior” care permiteau 
acordarea respectivelor sporuri şi indemnizaţii speciale (abrogate odată cu intrarea în vigoare a 
legilor unice de salarizare, dar care au fost aplicate, în mod greşit din punct de vedere juridic, după 
data abrogării acestora); 

− dacă nu ar fi existat acte normative în baza cărora să fi fost stabilite veniturile 
reclamanţilor, pentru perioada dedusă analizei, nu ar fi existat obligaţia de restituire, ceea ce nu e 
cazul în speţă; 

− în ultimă instanţă, dacă s-ar trece peste argumentele de mai sus, se poate observa că 
veniturile de natură salarială ale reclamanţilor „au fost stabilite în baza actelor normative privind 
salarizarea personalului din sectorul bugetar”, „aplicabile anterior”, în mod corect din punct de 
vedere juridic, chiar de către controlorii Curţii de Conturi, fără ca legiuitorul să impună vreo 
condiţie cu privire la momentul stabilirii respectivelor drepturi (anterior sau ulterior controlului 
financiar fiscal), ci doar raportat la izvorul legal al acestora (greşit, din punct de vedere juridic, 
pentru că altfel nu ar fi existat obligaţia de restituire constatată prin hotărâri judecătoreşti definitive) 

− de natură juridică: 
− norma juridică trebuie interpretată în sensul producerii de efecte juridice, iar nu în sensul 

inaplicabilităţii absolute a acesteia (dacă s-ar accepta interpretarea contrară, că veniturile a căror 
restituire a fost amnistiată trebuiau să fie stabilite în baza actelor normative care erau aplicabile 
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anterior în mod corect din punct de vedere juridic, ar rezulta că Legea 124/2014 nu şi-ar găsi 
vreodată aplicabilitate, pentru că întotdeauna respectivele venituri au fost în mod greşit şi nelegal 
încasate, cu încălcarea legii, iar nu în baza acesteia), 

− interpretarea şi aplicarea contrară ar crea o situaţie nepermisă de discriminare lipsită de 
justificare obiectivă între bugetarii ale căror venituri încasate necuvenit au fost stabilite prin 
contracte individuale sau colective de muncă şi bugetarii ale căror venituri încasate necuvenit nu au 
fost stabilite în această manieră: nu există temeiuri valide pentru care legiuitorul să fi intenţionat 
instituirea vreunei diferenţieri de tratament în funcţie de natura actelor juridice ce au generat 
încasarea drepturilor necuvenite, natură care poate varia, de la o instituţie publică la alta (act 
administrative, cu caracter individual sau colectiv, acorduri colective de muncă ş.a.), 

− intenţia legiuitorului atunci când a folosit sintagma „prezenta lege se aplică: a) 
personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor normative privind 
salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare [...]” a fost doar 
aceea de a stabili sfera subiecţilor de drept ce pot beneficia de amnistie, ca fiind categoria 
personalului din sectorul bugetar, pe care a identificat-o ca fiind compusă din persoanele cărora li se 
aplică „actele normative privind salarizarea personalului din sectorul sectorului bugetar”, conform 
art. 1 lit. a din legea evocată (în care se includ reclamanţii). 

Asupra cerinţei de la pct. C), tribunalul reţine, conform dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 
124/2014, că actul normativ se aplică ,,personalului ale cărui venituri de natură salarială au fost 
stabilite în baza actelor normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile 
anterior intrării în vigoare a Legii - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, ... Legii - cadru privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, 
OUG nr. 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din 
sectorul bugetar şi stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu 
modificările ulterioare, Legii - cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice nr. 284/2010, cu modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 
a personalului plătit din fonduri publice, .... Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi 
completările ulterioare (sublinierea noastră)”. 

Raportat la calificarea sumelor pe care părţile reclamante au fost obligate să le restituie, 
constând în „acoperirea unei părţi din cheltuielile cu medicamente, tratamente medicale, reducerea 
stresului, hrană şi motivarea personalului pentru asigurarea stabilităţii şi confidenţialităţii faţă de 
instituţie”, în baza art. 32 alin. 5 din contractul colectiv de muncă, nu se poate susţine că aceste 
drepturi nu ar avea natura salarială, fiind evident că sunt acordate complementar salariului şi în 
strânsă legătură cu acesta, în scopul consolidării relaţiei angajat-angajator. 

Cu alte cuvinte, chiar dacă sunt evidenţiate, ca modalitate de plată, distinct de cuantumul 
salariului, respectivele drepturi nu au caracter autonom, încetând a fi acordate dacă drepturile 
salariale nu mai sunt datorate de către angajator. Prin urmare, drepturile în discuţie nu se 
circumscriu unui regim juridic de drept comun distinct de cel aplicabil instituţiei juridice a 
salariului, de care nu se diferenţiază nici prin izvorul generator al raportului juridic din al cărui 
conţinut fac parte (contractul de muncă, individual sau colectiv) şi nici prin finalitatea urmărită 
(plata contravalorii muncii şi a disconfortului rezultat din prestarea acesteia). 

Cu titlu exemplificativ, este cunoscut că sporurile plătite pentru reducerea stresului sau 
pentru asigurarea confidenţialităţii angajaţilor, ce intră în alcătuirea drepturilor speciale mai sus 
enumerate, reprezintă componenta salariului de care beneficiază personalul plătit din fonduri 
publice, inclusiv cel angajat în sistemul justiţiei (conform prevederilor exprese ale art. 7 alin. 1 lit. h 
din Legea 284/2010, raportat la art. 3 alin. 1 din Capitolul VIII la Anexa 1 a aceluiaşi act normativ). 

În sprijinul acestei interpretări, se observă că legiuitorul a folosit sintagma ,,venituri de 
natură salarială” şi nu s-a limitat doar la sintagma de „salarii”, iar potrivit art. 55 din Codul fiscal, 
veniturile salariale sunt cele ,,obţinute de o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui 
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contract individual de muncă sau a unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la 
care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă.”(subl. ns.) 

În concluzie, se verifică natura salarială a veniturilor a căror restituire a fost dispusă de către 
Curtea de Conturi, inclusiv prin prisma dispoziţiilor art. 55 alin. 1 Legea Codului fiscal nr 
571/2003, ca definesc veniturile salariale ca "venituri în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană 
fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui statut special 
prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor ori de forma sub 
care ele se acordă" şi în contextul factual al speţei, în care este evident că drepturile de natură 
specială de care au beneficiat reclamanţii pentru reducerea stresului, pentru confidenţialitatea, 
fidelitatea şi stabilitatea faţă de instituţia angajatoare reprezintă venituri de natură salarială, 
calificate ca sporuri salariale, prin dispoziţiile Legii 284/2010 privind salarizarea unitară. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe au formulat apel pârâţii UAT Municipiul Tulcea, prin Primar şi 
Primarul municipiului Tulcea, solicitând anularea acesteia şi respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 
 În motivarea cererii de apel, pârâţii au arătat că prima instanţă a conferit în mod eronat 
natură salarială drepturilor speciale, apreciindu-le a fi fost acordate complementar salariului şi în 
strânsă legătură cu acesta. Nu orice sume de bani cuvenite sau stipulate în favoarea angajaţilor fac 
parte din categoria drepturilor salariale, ci numai acelea care reprezintă contraprestaţia muncii. 
Drepturile speciale nu au fost acordate corespunzător şi proporţional muncii prestate de angajaţi, ele 
fiind negociate într-un cuantum fix, ce nu era afectat de realizarea zilelor de concediu sau de 
calculul tranşelor de vechime. Aceste sume nu au fost fiscalizate în cadrul raporturilor de muncă şi 
în considerarea calităţii de salariaţi a beneficiarilor acestor drepturi. Atâta vreme cât Codul muncii 
permite acordarea către salariat şi a altor drepturi băneşti ori de altă natură, potrivit titlului V 
intitulat „Sănătatea şi securitatea în muncă”, trebuie acceptat că legea permite părţilor unui raport 
juridic de muncă dreptul de a negocia şi de a stabili şi alte categorii de drepturi în afara celor 
salariale. Drepturile speciale nu se circumscriu sferei drepturilor salariale, ci sunt ajutoare materiale, 
inserate la capitolul „Condiţiile de muncă, protecţia muncii şi protecţia socială”. 

De asemenea, instanţa a considerat eronat că aceste drepturi speciale s-ar circumscrie sferei 
de aplicare a Legii nr. 124/2014, reţinând că aceste venituri ar fi fost stabilite prin acte normative 
speciale. Instanţa a înţeles greşit intenţia legiuitorului, prin raportare la domeniul de aplicare a Legii 
nr. 124/2014, căruia nu i se circumscriu drepturile speciale acordate la nivelul aparatului de 
specialitate al Primarului municipiului Tulcea, aceste drepturi nefiind stabilite în baza unor acte 
normative, ci a contractului colectiv de muncă, fiind prevăzute la capitole distincte de cele care 
reglementează salarizarea. Plata acestor drepturi speciale s-a realizat din bugetul local, nu de la 
capitolul dedicat cheltuielilor de personal, pentru aceste drepturi speciale nefiind reţinut impozit şi 
contribuţii către bugetul de stat, întrucât dispoziţiile art. 55 din Codul fiscal nu sunt incidente. 
Aceste drepturi speciale au fost acordate în urma negocierii cu reprezentanţii sindicatului, fără a fi 
incluse în statele de plată ale salariilor, şi au fost plătite la o dată diferită de cea a plăţii drepturilor 
salariale. 

2. Reclamanţii intimaţi nu au formulat apărări faţă de cererea de apel. 
3. În cadrul judecăţii în recurs a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 

noi. 
 

III. Analiza apelului: 
 1. Prin sentinţa civilă nr. 1572/6.03.2013 a Tribunalului Tulcea, intimaţii au fost obligaţi să 
restituie sumele încasate cu titlu de drepturi speciale potrivit art. 32 alin. 5 din contractul colectiv de 
muncă nr. 5616/28.02.2011, în perioada iulie 2011 – octombrie 2011. Sentinţa a rămas irevocabilă 
prin decizia civilă nr. 998/RCA/30.05.2013 a Curţii de Apel Constanţa, în considerentele căreia s-a 
reţinut că „în mod corect a apreciat instanţa de fond că atât timp cât salarizarea personalului plătit 
din fonduri publice se face prin lege, acordurile colective de muncă nu pot fi valorificate sub 
aspectul instituirii unor drepturi de natură salarială pe care chiar legea le-a înlăturat”. De asemenea, 
în considerentele acestei decizii sunt preluate considerentele sentinţei civile nr. 1572/6.03.2013 a 
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Tribunalului Tulcea, în sensul că „se reţine că drepturile speciale la care se face referire sunt 
drepturi de natură salarială în accepţiunea prevederilor art. 55 din Legea nr. 571/2003 privind Codul 
Fiscal”. 
 Aceste hotărâri judecătoreşti au autoritate de lucru judecat şi se impun părţilor potrivit art. 
431 alin. 1 C. proc. civ., inclusiv în privinţa considerentelor care explică soluţia instanţei. Sub acest 
aspect, nu este posibilă calificarea drepturilor speciale care fac obiectul cauzei în alt mod decât ca 
drepturi de natură salarială, aşa cum s-a stabilit prin hotărâre judecătorească irevocabilă. 
 2. Ulterior pronunţării deciziei civile menţionate a intrat în vigoare Legea nr. 124/2014 
privind unele măsuri referitoare la veniturile de natură salarială ale personalului plătit din fonduri 
publice. 

Potrivit art. 2 din Legea nr. 124/2014, se aprobă exonerarea de la plată pentru sumele 
reprezentând venituri de natură salarială, pe care personalul prevăzut la art. 1 [potrivit art. 1 lit. a), 
este vorba despre personalul ale căror venituri de natură salarială au fost stabilite în baza actelor 
normative privind salarizarea personalului din sectorul bugetar, aplicabile anterior intrării în vigoare 
a Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu 
modificările ulterioare, respectiv în anul 2009, Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării 
strategiilor de management de proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii-cadru privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice nr. 330/2009, cu modificările ulterioare, OUG nr. 1/2010 
privind unele măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de personal din sectorul bugetar şi 
stabilirea salariilor acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, 
Legii-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice nr. 284/2010, cu 
modificările ulterioare, Legii nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice, Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului 
didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, cu modificările ulterioare, Legii nr. 283/2011 privind 
aprobarea OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea 
unor măsuri financiare în domeniul bugetar, OUG nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
recuperarea reducerilor salariale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 182/2012, cu modificările 
ulterioare, OUG nr. 84/2012 privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 
2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, aprobată 
prin Legea nr. 36/2014, OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu 
completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare] trebuie să le restituie 
drept consecinţă a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control a 
unor prejudicii. 
 3. În speţă, intimaţii au fost salariaţii apelanţilor şi au încasat sumele care fac obiectul 
cauzei. Existenţa prejudiciului a fost constatată de Curtea de Conturi prin decizia nr. 17/2012, 
anterior intrării în vigoare a Legii nr. 124/2014 (27.09.2014). 
 Exonerarea de la plată în condiţiile art. 1 şi 2 din Legea nr. 124/2014, în privinţa sumelor 
care trebuie să fie restituite, intervine şi în cazurile în care, subsecvent constatării prejudiciului de 
către Curtea de Conturi sau alte instituţii cu atribuţii de control, angajatorul a obţinut o hotărâre 
judecătorească în sensul restituirii, legea neprevăzând vreo distincţie sub acest aspect. 
 4. Drepturile speciale aflate în discuţie în cauză, acordate intimaţilor în baza contractului 
colectiv de muncă, intră în sfera drepturilor de natură salarială prevăzute de art. 2 din Legea nr. 
124/2014, iar intimaţii intră în sfera persoanelor vizate de art. 1 din aceeaşi lege. 
 Trebuie observat că legiuitorul nu s-a referit în cadrul art. 2 la venituri salariale, ci la 
venituri de natură salarială, această din urmă noţiune având un sens mai larg decât cea dintâi, 
incluzând nu numai veniturile salariale, ci şi orice alte venituri încasate de salariaţi în cadrul 
raportului juridic de muncă, indiferent de capitolul din actul normativ, contractul colectiv sau 
individual de muncă ori alt izvor de obligaţii în care au fost prevăzute ori s-a pretins la un moment 
dat că sunt prevăzute. De asemenea, exonerarea intervine indiferent de modul în care angajatorul a 
înregistrat plăţile în contabilitate şi de măsura în care a interpretat şi a aplicat prevederile legale 
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fiscale în legătură cu sumele plătite salariaţilor. Cu atât mai mult, nu are relevanţă dacă sumele 
respective au fost plătite odată cu salariile sau la date diferite. 
 De altfel, chiar obligaţia de restituire a fost constatată întrucât drepturile speciale excedeau 
drepturilor salariale prevăzute de lege, avându-se în vedere art. 1 alin. 2 din Legea nr. 284/2010, 
potrivit căruia „drepturile salariale ale personalului prevăzut la alin. 1 sunt şi rămân în mod exclusiv 
cele prevăzute în prezenta lege”. 
 Pe de altă parte, Legea nr. 124/2014 nu se referă doar la sume acordate în baza actelor 
normative menţionate la art. 1, acest text legal definind sfera beneficiarilor legii, adică personalul 
ale cărui drepturi salariale sunt prevăzute de acele acte normative. Aceasta nu înseamnă că şi 
măsura exonerării de la plată priveşte doar sumele acordate în baza acestor acte normative. De altfel 
nici nu există vreo obligaţie de restituire câtă vreme sumele respective au fost acordate conform 
legii, ci tocmai când limitele acesteia au fost depăşite inclusiv prin asumarea de către angajator a 
unor obligaţii cu depăşirea limitelor legale. Dimpotrivă, această măsură priveşte sumele pe care 
personalul respectiv le are de restituit. 
 5. Se constată astfel că este întrunită ipoteza art. 2 din Legea nr. 124/2014, în sensul că s-a 
aprobat exonerarea de la plată inclusiv pentru sumele care fac obiectul dosarului de faţă, caz în care, 
o dată exoneraţi de la plată prin efectul legii, intimaţilor nu li se mai puteau opera reţineri pentru 
sumele restituite până la data intrării în vigoare a Legii nr. 124/2014, obligaţia de plată care le 
revenea. 

Constatând astfel că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii, pronunţând o hotărâre 
legală şi temeinică, în lumina considerentelor de mai sus, în baza art. 480 alin. 1 C. proc. civ., curtea 
va respinge apelul formulat în cauză ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 249/CM/10.05.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
9. Calitatea de redactor prezentator de televiziune. Solicitare plată ore 

suplimentare. Imposibilitatea modificării cererii de chemare în judecată în apel. 
Inexistenţa legăturii de cauzalitate între producerea unui prejudiciu apelantei 
sub aspectul agravării stării sale de sănătate şi munca prestată în folosul 
intimatei. Respingere cerere de obligare a intimatei la plata daunelor morale.  

 
În contextul în care nu există dovezi că transmisiunile din mediul extern ar fi înregistrat o frecvenţă 

care să conducă la concluzia că apelanta ar fi fost expusă la factori externi în mod prelungit, ţinând cont şi 
de propria afirmaţie în sensul că a continuat să „dea live-uri” „atâta timp cât corespondenţele nu s-au 
întins pe mai multe ore”, nu se poate reţine că transmisiunile de ştiri din mediul extern ar fi produs 
apelantei un prejudiciu sub aspectul agravării stării sale de sănătate. 

În sistemul noului Cod de procedură civilă, cererea prin care reclamantul măreşte sau micşorează 
cuantumul obiectului cererii constituie o modificare a cererii de chemare în judecată, astfel că aceasta poate 
fi făcută numai în condiţiile art. 204 alin. 1 C. proc. civ., cu rezerva aplicării alin. 3, adică numai până la 
primul termen la care reclamantul este legal citat, iar ulterior acestui moment numai cu acordul expres al 
tuturor părţilor.  

În plus, art. 478 alin. 1 Cod procedură civilă limitează judecata în apel la cadrul procesual stabilit 
în faţa primei instanţe, instituind imposibilitatea schimbării obiectului cererii de chemare în judecată. De 
asemenea, art. 477 alin. 1 Cod procedură civilă prevede că judecata în apel are loc în limitele stabilite de 
către apelant, ceea ce-l împiedică pe acesta să-şi modifice cererea de apel, adică inclusiv pretenţiile deduse 
judecăţii la care apelul se referă. 

 
Art. 272 Codul Muncii 

Art. 204 alin. 1 Cod procedură civilă 
Art. 477 alin. 1, art. 478 alin. 1 Cod procedură civilă 

 
I. Sentinţa apelată: 
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Prin sentinţa civilă nr. 145/28.01.2015, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 
nefondată cererea formulată la 03.03.2014 de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA, 
prin care a solicitat obligarea acesteia la plata sumelor de 5000 euro cu titlu de daune morale şi de 
23.625 lei cu titlu de spor pentru ore suplimentare (acest capăt de cerere fiind precizat prin 
răspunsul la întâmpinare în sensul solicitării sumei de 3.342,50 lei). Totodată, tribunalul a respins 
ca nefondată cererea reconvenţională prin care pârâta reconvenientă SC [...] SA a solicitat obligarea 
reclamantei pârâte la restituirea sumei de 823,53 lei cu titlu de salariu net achitat necuvenit acesteia, 
ca urmare a lipsei de la program. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Reclamanta-pârâta [...]  a avut calitatea de salariată a pârâtei reclamante SC [...] SA conform 

contractului individual de muncă înregistrat sub nr. 3136/31.10.2012 contract încheiat pe perioadă 
determinată de 6 luni, reclamanta ocupând funcţia de redactor prezentator de televiziune. Durata 
contractului a fost prelungită succesiv cu câte 6 luni prin acte adiţionale până la data de 01.05.2014. 

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind obligarea pârâtei la plata sumei de 5000 de euro 
cu titlu de daune morale, instanţa a reţinut că această sumă se solicită pentru prestarea de activităţi 
de serviciu în condiţii meteo adesea defavorabile realizate în mediu extern în alt loc de muncă decât 
cel convenit prin contractul individual de muncă în condiţii improprii tării sale de sănătate. 

Potrivit actelor medicale depuse la dosarul cauzei odată cu cererea de chemare în judecată 
reclamanta suferă de [...]. Reclamanta nu face dovada aducerii la cunoştinţa angajatorului a acestor 
acte medicale cu prilejul angajării sale. Într-adevăr la dosar a fost depus un email din 11 decembrie 
2013 prin care aceasta susţine că a trimis dosarul său medical însă susţinerea sa nu se coroborează 
cu nici un alt mijloc de probă. 

Conform contractului individual de muncă activitatea reclamantei pârâte se desfăşoară la 
punctul de lucru, însă potrivit fişei postului care detaliază atribuţiile postului, funcţia pe care este 
încadrată reclamanta presupune deplasări frecvente, iar la capitolul mediu de muncă se precizează 
că munca se desfăşoară atât în mediu intern cât şi în mediu extern. 

Prin semnarea fişei postului la data de 23.10.2012 atât reclamanta pârâtă, cât şi pârâta 
reclamantă şi-au asumat fără rezerve obligaţiile descrise în aceasta. 

Mai mult, reclamanta pârâta a recunoscut cu prilejul răspunsului la interogatoriu că la 
interviul de angajare i s-a spus că excepţional va presta activitatea în mediul extern. Totodată 
susţinerile reclamantei potrivit cărora postul de reporter presupune muncă în teren şi nu cea de 
redactor prezentator urmează a fi înlăturate de către instanţă deoarece din examinarea ambelor fişe 
de post rezultă că ambele posturi presupun deplasări frecvente şi desfăşurarea muncii atât în mediu 
intern cât şi în mediu extern. Aşadar, tribunalul a constatat caracterul nefondat al solicitării 
reclamantei pârâte. 

În ceea ce priveşte cererea de obligare a pârâtei reclamante la plata orelor suplimentare, 
instanţa a reţinut următoarele: 

Conform contractului individual de muncă durata timpului de lucru este de 8 ore pe zi 40 de 
ore pe săptămână. Totodată se stipulează că nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia 
cazurilor de forţă majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor 
accidente sau înlăturării consecinţelor acestora. În cauză au fost depuse listinguri cu apariţiile live 
ale reclamantei care însă nu pot face dovada prestării de ore suplimentare. Astfel, din înscrisurile 
depuse la dosar rezultă că nu era prevăzută o oră de începere şi o oră de terminare a programului, de 
unde rezultă că programul de lucru era flexibil cu condiţia realizării celor 8 ore zilnic. Din 
listingurile se face dovada spre exemplu al realizării unei transmisiuni live la ora 15:15 si ultima la 
19:20 în ziua de 30.11.2012. Este adevărat că există zile, cum ar fi cea de 11 noiembrie, unde ora 
primei transmisii a fost 14:00 şi cea a ultimei transmisii ora 23:00, care ar depăşi durata de 8 ore, 
însă nu se face dovada că perioada dintre apariţii a fost dedicată de către reclamanta pârâtă exclusiv 
activităţii profesionale sau prezenţei la locul de muncă.   

Raportat la aceste considerente instanţa a reţinut caracterul nefondat şi al acestei solicitări. 
În ceea ce priveşte cererea reconvenţională prin care pârâta reclamantă solicită obligarea 

reclamantei pârâte la plata sumei de 823,53 lei reprezentând contravaloarea celor 56 de ore plătite, 
dar neprestate de reclamantă, susţinută probator de condica de prezenţă, instanţa a reţinut ca 
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relevant răspunsul la interogatoriul reclamantei care a susţinut că semna condica la momentul 
ajungerii la sediu care nu coincidea cu începerea zilei de lucru în cazul realizării de transmisiuni 
live din afara sediului. 

Totodată, caracterul nefondat al solicitării angajatorului rezultă şi din adeverinţa nr. 
13928/14.05.2014 din care societatea atestă că în perioada lucrată reclamanta pârâtă nu a avut zile 
de învoiri, concedii fără plată şi/sau absenţe nemotivate.   
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta [...], solicitând schimbarea acesteia 
în parte, în sensul admiterii cererii de chemare în judecată, respectiv al obligării pârâtei la plata 
sumelor de 5000 euro cu titlu de daune morale şi de 3342,50 lei cu titlu de spor pentru ore 
suplimentare. 
 În motivarea cererii de apel, apelanta reclamantă a arătat că prima instanţă a reţinut corect că 
a făcut dovada cu acte medicale a stării sale de sănătate, respectiv că suferă de [...], recomandarea 
medicală fiind de a evita expunerea la condiţii meteo nefavorabile. Totuşi, a făcut dovada că a adus 
la cunoştinţă angajatorului acte medicale, depunând la dosar un e-mail adresat conducerii pârâtei la 
17.05.2013, în care face trimitere la alt e-mail din decembrie 2012, în care a trimis conducerii 
dosarul său medical. Atâta timp cât pârâta nu a contestat acest mesaj, nu era necesar să fie 
completat cu alte probe pentru a fi luat în considerare. 
 Apelanta a mai arătat că a comunicat de mai multe ori directorului [...] situaţia sa medicală, 
fapt ce poate fi constatat din înregistrările a două convorbiri din anul 2013 între acesta şi soţul 
apelantei, care îl roagă pe directorul general să nu o mai programeze pentru live-uri în condiţii 
meteo nefavorabile, peste program sau în weekend. 
 Prima instanţă nu contestă că apelanta a prestat activitate în condiţii meteo nefavorabile în 
mod constant, însă acesteia i s-a spus la angajare că va lucra în mediul extern doar în mod 
excepţional. În acest fel a apreciat menţiunea cu caracter general din fişa postului unde se 
menţionează deplasări frecvente, respectiv mediul de muncă, respectiv că „munca se desfăşoară atât 
în mediul intern cât şi extern”. Aceste menţiuni se regăsesc nediferenţiat în toate fişele de post 
pentru a acoperi orice situaţii posibile, însă în aprecierea condiţiilor de muncă se impune raportarea 
la atribuţiile specifice postului. Or atribuţiile postului de redactor prezentator nu presupun deplasări 
sau transmisiuni din mediul extern. Prezentatorii TV îşi desfăşoară activitatea în studio. Spre 
deosebire de aceştia, reporterii prestează muncă de teren, în exterior, fapt care rezultă din studierea 
comparativă a celor două fişe de post. Este ilogică afirmaţia primei instanţe în sensul că cele două 
posturi sunt similare. 
 Instanţa nu a analizat fişa de identificare a factorilor de risc profesional, completată cu 
ocazia controlului medical la angajarea pentru funcţia de prezentator de ştiri, în care se menţionează 
că salariatul desfăşoară activitate în poziţie aşezat, într-o încăpere cu microclimat controlat. Iniţial i 
s-a prezentat apelantei activitatea pe care urma să o desfăşoare la birou, cu caracter excepţional 
implicând munca în exterior. Din decembrie 2012, când a constatat că solicitările privind 
transmisiunile din exterior devin curente, apelanta a anunţat că nu poate continua să lucreze în 
aceste condiţii, corespondenţă care a fost ignorată de către intimată. 
 Instanţa a reţinut ca probe listingurile apariţiilor live ale apelantei, dar a apreciat că nu a 
dovedit că perioada dintre apariţii a fost dedicată exclusiv activităţii profesionale sau prezenţei la 
locul de muncă. Munca desfăşurată de apelantă presupunea însă prezenţa sa permanentă la locul de 
muncă, aceasta transmiţând ştiri de mai multe ori pe zi, pregătind materiale pentru jurnal, editând 
jurnalul, pregătirea materialului pentru prompter şi banda de informaţii TV. Transmisiile live 
reprezentau activităţi suplimentare, pe care le făcea la solicitarea directorului fie în timpul 
programului, fie în afara acestuia, dar între aceste transmisii continua activitatea de bază la studio. 
Pârâta nu a pus la îndoială caracterul continuu al muncii sale, iar din listinguri rezultă că 
transmisiunile live erau la intervale de 30 - 60 de minute. Instanţa nu a arătat de ce nu a luat în 
considerare orele prestate în week-end, care în mod cert sunt ore suplimentare 

2. Prin precizări scrise, depuse după expirarea termenului de depunere a întâmpinării (ceea 
ce însă nu împiedică formularea de apărări de fond), intimata pârâtă a arătat că nu are obligaţia de a 
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stoca înregistrările emisiunilor şi nici de a avea evidenţe cu privire la emisiunile la care apelanta a 
participat. Apelanta şi-a desfăşurat activitatea în proporţie covârşitoare în incinta postului de 
televiziune. Faptul că apelanta şi-a ascuns posibilele afecţiuni medicale, necomunicându-le 
societăţii specializate în medicina muncii şi nedovedind că acestea ar fi incompatibile cu condiţiile 
de exercitare a atribuţiilor, nu ar fi avut decât consecinţa neselectării acesteia pentru postul respectiv 
şi eventual încetarea contractului său de muncă pentru motive medicale. Este falsă susţinerea 
apelantei că a comunicat condiţia sa medicală încă de la început, aceasta dovedind doar 
comunicarea stării de graviditate la 02.12.2013, moment de la care angajatorul a respectat 
prevederile OUG nr. 96/2003. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi au fost depuse la dosar 
transcrieri ale convorbirilor telefonice invocate prin cererea de apel, un înscris medical întocmit de 
medicul [...], fotografii ale unor mesaje scrise telefonice, pontaje. De asemenea, a fost efectuată o 
expertiză contabilă. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Între părţi s-au stabilit raporturi de muncă prin contractul individual de muncă nr. 

…/31.10.2012, apelanta fiind angajată în calitate de redactor prezentator de televiziune, durata 
timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână. La punctul J.3 s-a prevăzut că orele 
suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în 
zilele de sărbători legale se compensează cu ore libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, 
conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Codului muncii.  

Potrivit fişei postului, munca presupune deplasări frecvente şi se desfăşoară atât în mediu 
intern, cât şi extern. 

Este necontestat că apelanta a lucrat atât în studio, cât şi în exterior, efectuând transmisiuni 
de ştiri în direct, precum şi activităţi legate de pregătirea emisiunilor. 

2. Ponderea transmisiunilor în direct din mediul extern, raportat la celelalte activităţi, nu a 
fost însă dovedită. Apelanta a susţinut că aceasta a fost mai redusă la începutul raporturilor de 
muncă şi s-a amplificat pe parcurs. Intimata s-a apărat susţinând că aceste activităţi au fost prestate 
doar excepţional. 

În dovedirea acestui aspect, precum şi a muncii suplimentare, apelanta a depus la dosarul 
primei instanţei o serie de liste de emisiuni şi activităţi la care a participat, denumite de aceasta 
„listinguri”. Intimata a contestat veridicitatea conţinutului acestor înscrisuri, numindu-le „ciorne 
(…) fabricate în mod evident de către aceasta în mod unilateral”, dar a refuzat comunicarea către 
instanţa de apel a emisiunilor şi activităţilor la care apelanta a participat, susţinând că nu are 
obligaţia de a ţine o astfel de evidenţă. 

Potrivit art. 272 Codul Muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, 
acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. 

În condiţiile în care salariatul a făcut afirmaţii concrete, prin depunerea listelor respective, 
cu privire la emisiunile şi activităţile la care a participat, revine angajatorului sarcina de a dovedi 
contrariul, potrivit textului legal citat. Prin urmare, nu prezintă relevanţă că listele nu sunt semnate 
de un reprezentant al intimatei, ele nefiind valorificate ca probe directe, ci ca o modalitate de 
detaliere a afirmaţiilor apelantei privind activităţile prestate, afirmaţii în raport cu care se activează 
regula specială în materie de probaţiune prevăzută de art. 272 Codul Muncii. 

Principiul inversării sarcinii probei nu se interpretează într-un mod absurd, astfel încât 
probaţiunea să ajungă să fie imposibilă pentru una dintre părţi. Cu toate acestea, intimata nu a 
dovedit contrariul celor afirmate de apelantă, prin depunerea listelor de emisiuni şi activităţi, măcar 
cu privire la una sau la unele dintre aceste emisiuni şi activităţi. Nu se poate accepta că intimata ar fi 
fost în imposibilitatea de a contesta fie şi doar una dintre transmisiunile pe care apelanta a susţinut 
că le-a efectuat, dacă conţinutul listelor nu ar fi fost real, după cum nu se poate crede că angajatorul 
care operează un post de televiziune nu ar mai fi în măsură să cunoască structura programelor şi 
dacă apelanta a participat sau nu la unele emisiuni.  

Nefiind dovedit nimic de către angajator în contra menţiunilor din listele depuse de apelantă, 
participarea sa la emisiunile şi activităţile acolo detaliate va fi considerată prin urmare dovedită. 
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3. Aceste liste nu acoperă însă decât parţial perioada de referinţă (noiembrie 2012 – 
noiembrie 2013), pentru care au fost formulate pretenţii, astfel că, pentru perioadele care exced 
zilelor pentru care apelanta a fost în măsură să facă afirmaţii complete prin depunerea acestor liste 
cu privire la activităţile desfăşurate, nu va fi aplicabil art. 272 Codul Muncii. Această prevedere 
legală se aplică numai în măsura formulării de către salariat a unor afirmaţii concrete, angajatorul 
neputând fi ţinut să dovedească contrariul a ceea ce nu s-a susţinut într-o manieră concretă. În 
consecinţă, se vor lua în considerare numai activităţile care rezultă din listele depuse la dosarul 
primei instanţe, pentru restul perioadelor nefiind dovedite activităţile prestate în concret, în afara 
fotografiilor care atestă doar câteva transmisiuni efectuate din mediul extern, care vor fi analizate în 
continuare la punctul III.5 al prezentei hotărâri. Munca prestată în întreaga perioadă de referinţă va 
fi analizată şi prin prisma pontajelor şi a condicii de prezenţă, care au stat la baza întocmirii 
raportului de expertiză contabilă efectuat în faza apelului. 

În ceea ce priveşte însă ponderea activităţilor prestate în mediul extern, în raport cu cele din 
mediul intern, trebuie reţinut că aceasta nu rezultă cu certitudine nici din susţinerile părţilor, nici din 
probele administrate. Nu s-au dovedit frecvenţa muncii prestate în mediul extern, raportul dintre 
timpul lucrat în mediul intern şi cel extern şi nici o anumită dinamică în timp a acestui raport. Sub 
acest aspect nu se poate aplica art. 272 Codul Muncii câtă vreme apelanta însăşi nu a făcut susţineri 
concrete. 

A fost deja reţinut că listele de emisiuni şi activităţi depuse la dosarul primei instanţe 
dovedesc, în lipsa probei contrare revenind angajatorului, că apelanta a participat la realizarea lor. 
Cu toate acestea, listele, chiar şi necombătute cu probe de către angajator, nu dovedesc şi dacă 
activităţile respective au fost prestate în mediul extern sau intern. Termenul „live” desemnează doar 
transmisiunea în direct, nu şi mediul intern sau extern din care a fost efectuată şi nu s-ar putea 
reţine, în lipsa oricărui indiciu contrar, că toate transmisiunile în direct s-au efectuat din exterior. 

În consecinţă, este cert că apelanta a efectuat şi unele transmisiuni de ştiri din mediul extern, 
însă nu s-a dovedit că această situaţie ar fi avut o frecvenţă ridicată şi nici că aceste transmisiuni ar 
fi fost făcute în condiţii de vreme extremă. În acest sens, martorul [...] a declarat în faţa primei 
instanţe că, din 5 zile lucrătoare, cu siguranţă se efectuau transmisiuni în direct din afara studioului 
în 3 zile, ceea ce înseamnă că nu erau zilnice, dar nu înseamnă că apelanta participa la realizarea 
tuturor acestor transmisiuni, intimata având şi alţi angajaţi. Acelaşi martor a declarat că nu îşi 
aminteşte cu exactitate, referitor la reclamantă, dacă au existat transmisiuni în condiţii meteo 
extreme. Martorul [...] a declarat că apreciază că nu a existat nicio transmisiune în direct realizată în 
condiţii extreme în Constanţa. 

4. Curtea este în principiu de acord cu susţinerea apelantei că interpretarea prevederilor fişei 
postului trebuie făcută în corelaţie cu specificul atribuţiilor de serviciu, nu însă şi cu modul în care 
aceasta a expus criteriul de diferenţiere a postului ocupat de aceasta, de redactor prezentator, faţă de 
postul de reporter, în sensul că acest criteriu ar fi reprezentat de munca în mediul intern, respectiv 
extern. Dimpotrivă, criteriul de diferenţiere este reprezentat de specificul activităţii, indiferent de 
mediul intern sau extern în care este desfăşurată. 

Potrivit fişei postului de reporter, acesta se ocupă cu cercetarea, investigarea, interpretarea 
şi comunicarea ştirilor şi informaţiilor publice. De asemenea, potrivit fişei postului, redactorul 
prezentator de televiziune supraveghează şi controlează aspectele tehnice ale producţiilor de 
televiziune. Este necontestat că în concret acest din urmă post presupunea şi prezentarea de ştiri, 
fapt care rezultă de altfel şi din fişa postului cuprinzând atribuţii în sensul menţinerii unui nivel 
ridicat al calităţii dicţiei şi frazării, respectiv al pregătirii materialelor pentru emisiunile pe care 
urmează să le prezinte. Şi postul de reporter presupune în ultimă instanţă prezentarea de ştiri, dar 
esenţială este activitatea de identificare a acestora fie prin urmărirea desfăşurării unui eveniment, fie 
prin documentare, ceea ce de regulă impune deplasarea la faţa locului nu atât pentru a efectua o 
transmisiune în direct, ci în primul rând pentru a culege informaţiile necesare în acest sens. 

5. Din examinarea fotografiilor depuse de apelantă la dosarul primei instanţe, înfăţişând 
imaginea de început a unor fişiere video cuprinzând intervenţii televizate ale acesteia din mediul 
extern, se poate constata că aceste materiale corespund pe deplin noţiunii de ştiri. Conţinutul 
acestora, prefigurat prin titlu, nu evocă realizarea şi transmiterea unor reportaje ori a unor informaţii 



 

 55 

aflate la faţa locului, ci doar prezentarea unor situaţii de fapt care fie nu au nicio legătură cu mediul 
extern de unde s-a efectuat transmisiunea, fie se află într-o legătură generică neesenţială. 

Curtea reţine că ceea ce a prezentat apelanta din mediul extern au fost ştiri, adică materiale 
informative cuprinzând diverse situaţii de fapt. Identificarea şi editarea conţinutului acestor ştiri 
sunt străine de faptul prezenţei prezentatorului în mediul extern de unde ele au fost transmise. De 
exemplu, transmisiunile privind performanţele notabile ale învăţământului constănţean, privind 
turismul şi cele cinci etnii din judeţul Constanţa ori privind bebeluşul ars nu au rezultat în urma 
documentării efectuate în zona Muzeului de Artă din Constanţa, de unde această ştire a fost 
transmisă, după cum rezultă din imaginile depuse la dosar. Ştirea referitoare la actele necesare 
pentru căsătoria civilă este transmisă din interior, or apelanta a criticat doar obligarea sa la prestarea 
muncii în exterior; de asemenea, nu s-ar putea prezuma că această ştire este rezultatul unei 
documentări la faţa locului, în condiţiile în care informaţiile respective sunt publice şi uşor 
disponibile. 

6. Nu există prin urmare niciun indiciu că aceste materiale ar fi rezultat în urma prestării de 
către apelantă a unei activităţi de investigaţie sau documentare specifică postului de reporter, 
respectiv că aceasta ar fi transmis de la faţa locului desfăşurarea unui eveniment, ar fi luat interviuri, 
ar fi prezentat conţinutul unor declaraţii date de diverse persoane implicate în acel eveniment, ar fi 
efectuat investigaţii jurnalistice în mediul extern ori alte asemenea activităţi care ar fi putut conduce 
la concluzia că apelantei i s-ar fi impus exercitarea unor atribuţii corespunzătoare postului de 
reporter.  

Dimpotrivă, curtea reţine că apelanta nu a făcut altceva decât să prezinte ştiri, fie din mediul 
intern, fie din cel extern, astfel cum i s-a solicitat de către angajator în limitele atribuţiilor acesteia. 

Alegerea ca anumite ştiri să fie transmise din studio sau din mediul extern ţine de preferinţa 
editorială a postului de televiziune, care urmăreşte o cât mai bună valorizare a respectivului 
material, sub aspect comercial. Această alegere nu poate fi cenzurată de instanţele de judecată, atâta 
vreme cât fişa postului de redactor prezentator prevede expres deplasări frecvente şi transmisiuni nu 
numai din mediul intern, ci şi din cel extern. 

Aceste menţiuni din fişa postului nu sunt în contradicţie cu atribuţiile postului de redactor 
prezentator de televiziune, întrucât angajatorul poate stabili ca unele ştiri să fie transmise din mediul 
extern, ceea ce s-a şi întâmplat. Susţinerea apelantei în sensul că i s-a spus la angajare că va lucra în 
mediul extern doar în mod excepţional este infirmată de prevederile menţionate ale fişei postului. 

Faptul că prin documentaţia întocmită cu ocazia angajării apelantei, respectiv fişa de 
identificare a factorilor de risc profesional, nu s-a relevat că munca se desfăşoară şi în mediul 
extern, fiind menţionat doar cel intern, nu este de natură să modifice atribuţiile apelantei şi 
condiţiile de muncă rezultând din fişa postului şi nici să dovedească contrariul a ceea ce este înscris 
expres în această fişă, respectiv că munca presupune deplasări frecvente şi se desfăşoară în mediul 
intern şi în cel extern. 

7. În privinţa stării de sănătate, curtea reţine că apelanta nu a făcut cunoscut angajatorului 
sau medicului de medicina muncii, cu ocazia angajării, că suferă de [...]. Discuţiile ulterioare dintre 
producătorul general [...] şi soţul apelantei conţin aprecieri din partea acestuia din urmă la starea 
precară de sănătate a apelantei, care nu sunt suficient de concrete pentru a se putea reţine că 
angajatorul a luat la cunoştinţă că apelanta suferă de o anumită boală care ar împiedica-o să prezinte 
ştiri din mediul extern, conform fişei postului.  

Aceste discuţii, a căror transcriere a fost depusă la dosarul de apel, prezintă mai degrabă 
caracterul unor intervenţii bazate pe relaţia de prietenie dintre cei doi interlocutori (admisă chiar de 
apelantă în cadrul transcrierii din dosar), soţul apelantei solicitând ca aceasta să fie menajată, 
precum şi angajată pe durată nedeterminată  

Producătorul general a arătat că „s-a uitat” în dosarul medical, dar că acesta conţine termeni 
medicali. Nu există însă nicio dovadă că apelanta a comunicat angajatorului un anume înscris 
medical, cuprinzând un anume diagnostic, referirea la „dosarul medical” fiind generică.  

8. Discuţia confirmă în schimb că apelanta nu a relevat angajatorului că suferă de o anumită 
boală, cu ocazia angajării, în acest sens fiind afirmaţia soţului acesteia (pe care apelanta nu a 
contrazis-o, după ce a depus la dosar transcrierea discuţiei cu producătorul general): „Cu riscul de a 
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afla colegii ei, nu trebuia să se afle din dosar că ea este bolnavă, ca să o şicaneze şi să i se spună: 
Băi du-te, mă, că alea sunt falsuri, alea sunt rahaturi”. De altfel, chiar prin concluziile orale, 
avocatul apelantei a admis că aceasta, la momentul angajării, nu a spus că suferă de anumite boli, 
întrucât nu era necesar. 

Or cu ocazia efectuării controlului medical de către medicul de medicina muncii, salariatul 
este obligat să facă cunoscut acestuia orice diagnostic care i-a fost pus în trecut, respectiv bolile de 
care suferă, urmând ca medicul să fie cel care apreciază aptitudinea sa de a desfăşura munca 
respectivă. Salariatul nu poate alege ce anume să comunice şi ce anume să ascundă medicului, în 
considerarea unei percepţii subiective asupra felului muncii pe care urmează să o desfăşoare. 

De asemenea, pe parcursul executării contractului individual de muncă, salariatul trebuie să 
îşi anunţe angajatorul cu privire la intervenţia unei schimbări a stării sale de sănătate, când aceasta 
afectează aptitudinea de a continua munca în aceleaşi condiţii, ceea ce presupune o nouă evaluare a 
acestei aptitudini de către medicul specialist de medicina muncii. 

Apelanta nu a semnalat însă angajatorului necesitatea, în funcţie de boala de care suferă şi 
pe care iniţial nu a adus-o la cunoştinţă, a unei astfel de evaluări şi a evitat să comunice cu acesta în 
mod formal în legătură cu starea sa de sănătate, aşa cum a procedat în schimb când i-a adus la 
cunoştinţă că este însărcinată, prin adresa înregistrată sub nr. 3920/3.12.2013.  

În acest sens, la dosar a fost depus e-mailul menţionat în cererea de apel, adresat lui [...] şi 
[...], prin care apelanta a adus la cunoştinţă că suferă de [...], ale cărei complicaţii pot fi, printre 
altele, tulburări de ritm cardiac, urticarie cronică sau recurentă, dermatite, fotosensibilizare, dureri 
articulare, reacţii alergice la soare, frig, praf şi anumiţi alergeni din aer, intoleranţă la efort susţinut, 
probleme renale, cu menţiunea că este vorba despre expunerea prelungită la anumiţi factori externi. 
În continuare, apelanta a arătat că în mai multe circumstanţe a „dat live-uri pentru a nu compromite 
credibilitatea postului [...], însă cu prejudicii pentru sănătate”, respectiv „până în ziua de astăzi am 
continuat să dau live-uri, atâta timp cât corespondenţele nu s-au întins pe mai multe ore”. 

Din conţinutul acestei comunicări se reţine că apelanta a adus la cunoştinţa unor salariaţi ai 
intimatei că suferă de boala menţionată, enumerând „complicaţiile” acesteia, fără a rezulta că şi 
suferă în concret de toate acestea, ceea ce rezultă din formula, cu caracter de generalitate, 
„complicaţiile afecţiunii mele pot fi, printre altele”. Enumerarea urmărilor posibile ale bolii este 
urmată de precizarea că „este vorba despre expunerea prelungită la anumiţi factori externi”. Situaţia 
de fapt înfăţişată de apelantă cu ocazia respectivă constă în aceea că până în ziua respectivă a 
continuat să „dea live-uri” „atâta timp cât corespondenţele nu s-au întins pe mai multe ore”. Or 
aceasta înseamnă că transmisiunile în direct efectuate de apelantă nu au necesitat „expunerea 
prelungită la anumiţi factori externi”. Reiese că prin e-mailul respectiv apelanta a dorit să justifice 
atitudinea sa de a nu se expune în mod prelungit la factori externi. Nu reiese însă din probele 
administrate că, în ciuda acestei situaţii înfăţişate de apelantă şi ulterior e-mailului respectiv, 
intimata ar fi obligat-o la o astfel de expunere prelungită. 

În contextul în care nu există dovezi că transmisiunile din mediul extern ar fi înregistrat o 
frecvenţă care să conducă la concluzia că apelanta ar fi fost expusă la factori externi în mod 
prelungit, ţinând cont şi de propria afirmaţie din cuprinsul e-mailului analizat că a continuat să „dea 
live-uri” „atâta timp cât corespondenţele nu s-au întins pe mai multe ore”, nu se poate reţine că 
transmisiunile de ştiri din mediul extern ar fi produs apelantei un prejudiciu sub aspectul agravării 
stării sale de sănătate. 

9. Sub aspectul pretinsului prejudiciu, aceasta a depus la dosarul primei instanţe un înscris 
emis de medicul [...] privind diagnosticul de [...], care însă nu a fost datat. La dosarul de apel a fost 
depus acelaşi înscris, pe care de această dată a fost înscrisă data de 24.09.2015. Oricum, potrivit 
menţiunilor apelantei din cuprinsul e-mailului menţionat la punctul III.8 rezultă că această boală a 
fost diagnosticată în anul 2007, anterior angajării la societatea intimată. Prin urmare, această boală 
nu poate fi o consecinţă a muncii prestate în folosul intimatei. 

Scrisoarea medicală din primul volum al dosarul de fond nu dovedeşte agravarea acestei boli 
pe parcursul executării contractului individual de muncă, iar cea de la fila 17 priveşte alt diagnostic.  

În consecinţă, Curtea constată că nu s-a dovedit niciuna dintre condiţiile de angajare a 
răspunderii patrimoniale a angajatorului, respectiv fapta ilicită, prejudiciul, legătura de cauzalitate 
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dintre acestea şi vinovăţia angajatorului, în legătură cu îmbolnăvirea apelantei de … ori agravarea 
acestei boli. De asemenea, observând diagnosticul de [...] la care se face referire în scrisoarea 
medicală din 21.12.2012, nu s-a dovedit existenţa vreunei legături de cauzalitate între munca 
desfăşurată şi această infecţie, precum şi nici vinovăţia angajatorului în legătură cu aceasta. 

Aceste considerente conduc la concluzia că soluţia primei instanţe de respingere a cererii de 
obligare a intimatei la plata daunelor morale este legală şi temeinică. 

10. Analizând separat capătul de cerere referitor la orele suplimentare, Curtea a reţinut deja 
la punctul III.1 că apelanta a fost angajată în calitate de redactor prezentator de televiziune, durata 
timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi, 40 de ore pe săptămână, iar la punctul J.3 din contractul 
individual de muncă s-a prevăzut că orele suplimentare prestate în afara programului normal de 
lucru sau în zilele în care nu se lucrează ori în zilele de sărbători legale se compensează cu ore 
libere plătite sau se plătesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil 
sau Codului muncii.  

În cursul judecăţii în apel a fost efectuată o expertiză contabilă prin care au fost verificate 
durata muncii efectiv prestate, raportat la programul de lucru, respectiv a fost calculată 
contravaloarea muncii suplimentare. Pentru stabilirea duratei muncii prestate au fost avute în vedere 
listele de emisiuni şi activităţi despre care s-a reţinut la punctul III.2 că, nefiind dovedit nimic de 
către angajator în contra acestor liste, participarea apelantei la emisiunile şi activităţile acolo 
detaliate se consideră dovedită, potrivit art. 272 Codul Muncii. De asemenea, au fost avute în 
vedere şi pontajele lunare, precum şi condica de prezenţă, cu precizarea că aceasta din urmă a fost 
prezentată de către angajator expertului începând cu luna iulie 2013. 

Aprecierea listelor de emisiuni şi activităţi a fost făcută în sensul includerii în programul de 
lucru a unei ore înaintea primei emisiuni, necesară machiajului, precum şi a unei ore ulterioare 
începerii ultimei emisiuni, corespunzând duratei acesteia. Intimata nu a formulat obiecţiuni la 
raportul de expertiză sub aceste aspecte, respectiv nu a dovedit că ultimele emisiuni ar fi avut o 
durată mai mică, respectiv că o oră anterioară primei emisiuni nu ar fi fost necesară machiajului 
specific transmisiunilor în direct (în condiţiile în care este de notorietate că în aceste împrejurări 
este necesar un machiaj specific producţiilor de televiziune, diferit de cel aplicat în mod uzual). 

La aprecierea muncii suplimentare se ţine cont şi de soluţia de respingere de către prima 
instanţă a cererii reconvenţionale privind restituirea sumei de 823,53 lei reprezentând 
contravaloarea orelor plătite, dar neprestate de reclamantă, soluţie împotriva căreia nu a fost 
formulat apel şi care nu mai poate fi prin urmare repusă în discuţie. Soluţia neapelată, pe cale 
principală sau incidentă, dată cererii reconvenţionale impune înlăturarea argumentelor intimatei din 
cuprinsul acestei din urmă cereri în sensul că din condica de prezenţă ar rezulta absenţa apelantei de 
la locul de muncă.  

11. Prin răspunsurile la obiecţiuni din 19.04.2016 şi 09.09.2016, ultimul rectificat la 
12.09.2016, faţă de care intimata nu a formulat obiecţiuni, a fost determinată contravaloarea muncii 
suplimentare prestate de apelantă în perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2013, în sume nete. 

Apelanta a calculat greşit suma de 4.447 lei în concluziile scrise, luând în considerare, 
pentru luna decembrie 2012, suma de 1.266 lei, în loc de 398 lei (suma de 1.266 lei corespunde 
împreună lunii decembrie 2012 – 398 lei şi lunii noiembrie 2013 – 868 lei). 

La ultimul termen, apelanta a arătat că modifică suma solicitată pentru orele suplimentare la 
4.447 lei. 

12. Curtea constată că, faţă de prevederile art. 204 C. proc. civ., o asemenea modificare nu 
este posibilă în apel. Spre deosebire de vechiul Cod de procedură civilă, care prevedea la art. 132 
alin. 2 pct. 2 că cererea nu se socoteşte modificată când reclamantul măreşte sau micşorează 
câtimea obiectului cererii, art. 204 alin. 2 pct. 2 C. proc. civ. păstrează această operaţiune în sfera 
noţiunii de modificare a cererii de chemare în judecată.  

Art. 204 alin. 1 prevede termenul până care se poate modifica cererea de chemare în 
judecată fără acordul celorlalte părţi, respectiv până la primul termen la care reclamantul este legal 
citat, caz în care instanţa amână judecata şi dispune comunicarea cererii modificate pârâtului. 
Potrivit alin. 2, „cu toate acestea, nu se va da termen, ci se vor trece în încheierea de şedinţă 



 

 58 

declaraţiile verbale făcute în instanţă când: (…) 2. reclamantul măreşte sau micşorează cuantumul 
obiectului cererii”. 

Din analiza acestor prevederi legale se constată că alin. 2 derogă de la alin. 1 al art. 204 C. 
proc. civ. numai în ceea ce priveşte necesitatea comunicării către pârât a cererii modificatoare şi a 
amânării judecăţii în acest scop, nu însă şi în ceea ce priveşte calificarea operaţiunii de mărire sau 
micşorare a cuantumului obiectului cererii ca fiind o modificare a acesteia. 

Aşadar, în sistemul noului Cod de procedură civilă, cererea prin care reclamantul măreşte 
sau micşorează cuantumul obiectului cererii constituie o modificare a cererii de chemare în 
judecată, astfel că aceasta poate fi făcută numai în condiţiile art. 204 alin. 1 C. proc. civ., cu rezerva 
aplicării alin. 3, adică numai până la primul termen la care reclamantul este legal citat, iar ulterior 
acestui moment numai cu acordul expres al tuturor părţilor. În plus, art. 478 alin. 1 C. proc. civ. 
limitează judecata în apel la cadrul procesual stabilit în faţa primei instanţe, instituind 
imposibilitatea schimbării obiectului cererii de chemare în judecată. De asemenea, art. 477 alin. 1 
C. proc. civ. prevede că judecata în apel are loc în limitele stabilite de către apelant, ceea ce-l 
împiedică pe acesta să-şi modifice cererea de apel, adică inclusiv pretenţiile deduse judecăţii la care 
apelul se referă. 

În speţă, prin cererea de chemare în judecată, astfel cum a fost modificată prin răspunsul la 
întâmpinare, precum şi prin cererea de apel, apelanta a stabilit cuantumul obiectului cererii 
referitoare la orele suplimentare la 3.342,50 lei. Fiecare dintre prevederile legale citate în cadrul 
paragrafului precedent se opune modificării cererii de chemare în judecată în apel, fie şi sub 
aspectul măririi cuantumului obiectului acesteia, astfel încât instanţa rămâne învestită în limita 
sumei solicitate iniţial. 

Fiind dovedite prin raportul de expertiză contabilă atât prestarea muncii suplimentare, cât şi 
cuantumul sumelor cuvenite pentru aceasta, în baza art. 123 şi 138 Codul Muncii, curtea constată că 
apelanta este îndreptăţită să fie remunerată cu suma netă de 3.342,50 lei, cu titlu de contravaloare a 
orelor suplimentare prestate în perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2013. 

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 2 Cod procedură civilă, Curtea va admite apelul formulat 
în cauză şi va schimba în parte sentinţa apelată în sensul că va obliga pârâta să plătească 
reclamantei suma de 3.342,50 lei, reprezentând contravaloarea orelor suplimentare prestate în 
perioada noiembrie 2012 – noiembrie 2013. Totodată, vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale 
sentinţei apelate. 

În baza art. 453 alin. 2 Cod procedură civilă, ţinând cont de soluţia de admitere a apelului şi 
a capătului de cerere în dovedirea căruia a fost administrată proba cu expertiză contabilă, Curtea va 
obliga intimata să plătească apelantei suma de 1.600 lei, reprezentând cheltuieli de judecată 
(onorariu de expert). 

Decizia civilă nr. 450/CM/19.10.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 

10. Cerere de acordare a grupei I de muncă. Imposibilitatea schimbării de 
către instanță a încadrării într-o grupă de muncă. Înlăturarea concluziilor 
expertizei tehnice efectuate în cauză. 

 
 Funcţiile şi locurile de muncă ale reclamanţilor erau expres nominalizate printre locurile de muncă 
ce se încadrează în grupa a II-a de muncă, anexa II, punctul 210 din Ordinul 50/1990, conform 
nominalizării efectuate de angajator, fiindu-le eliberate adeverinţe în acest sens. 

Instanţa nu poate schimba încadrarea în grupa de muncă a unei persoane atât timp cât printr-un act 
normativ sunt stabilite clar funcţiile ce se încadrează în fiecare grad de muncă, precum şi procedura, modul 
de încadrare a persoanelor în una sau alta din grupele de muncă. 

 
Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 

Decizia ICCJ nr. 9/16 mai 2016 - RIL 
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Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I 
civilă sub nr. …/118/2014, reclamanţii [...] ş.a. au solicitat în contradictoriu cu pârâtele [...] S.A. - 
suc. Regională … Constanţa şi S.C. [...] S.A. Bucureşti ca instanţa să pronunţe o hotărâre prin care 
să se dispună obligarea pârâtelor la acordarea grupei I de muncă în conformitate cu prevederile 
Ordinului nr. 50/1990 pentru fiecare reclamant în parte, raportat la perioada corespunzătoare 
fiecăruia de desfăşurare a activităţii şi pe cale de consecinţă rectificarea carnetelor de muncă ale 
reclamanţilor. 

În motivarea cererii reclamanţii au arătat că sunt toţi angajaţi ai pârâtei S.C. [...] S.A. 
Bucureşti - sucursala [...] Constanţa din anul 2005, când s-a dispus înfiinţarea acestei societăţi 
comerciale ca urmare a reorganizării Societăţii Naţionale [...]. 

Reclamanţii au învederat că până în anul 2005 şi-au desfăşurat activitatea în cadrul 
Companiei Naţionale [...] S.A. - suc. Regională … Constanţa, îndeplinind funcţii corespunzătoare 
celor încadrate în grupa I de muncă şi anume: electrician EA-ELF IFTE, electrician ELF PRAM 
IFTE, electrician ELF IFTE, electrician Intr. Rep-SIMC, electrician IFTE, electromecanic IFTE, 
electromecanic IFTE-IFTE, lăcătuş electromecanic IFTE. 

În aceste calităţi, reclamanţii au avut contact direct cu instalaţii absolut necesare în 
activitatea de exploatare feroviară, care acţionează cu tensiuni electrice de 380/220 V, de 
semnalizare necesare dirijării trenurilor şi manevrării macazelor, care presupun îndeplinirea 
sarcinilor de serviciu în condiţii dificile, personalul fiind supus riscului de îmbolnăviri profesionale. 

Reclamanţii învederează că este cu totul inexplicabil că meseriile pe care le-au exercitat sunt 
prevăzute în grupa a II-a de muncă, deşi altele care prezintă un risc atenuat sunt încadrate în grupa I 
de muncă. 

Aspectele care vizează condiţiile periculoase de desfăşurare a activităţii au fost expuse pe 
larg într-un memoriu întocmit de Şeful Diviziei [...] Constanţa şi de Şeful Centrului [...] Constanţa, 
în care se explică de ce activităţile desfăşurate de reclamanţi sunt corespunzătoare grupei I de 
muncă anexa 1, poziţia nr. 123 din Ordinul nr. 50/1990. 

În drept, s-a invocat Ordinul nr. 50/1990 al M.M.P.S., cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Pârâtele [...] S.A. - Sucursala Regională CF Constanţa şi S.C. [...] S.A. Bucureşti au depus 
întâmpinare la dosarul cauzei, prin care au învederat următoarele: 

 Pârâta S.C. [...] S.A. Bucureşti a invocat pe cale de excepţie lipsa calităţii procesual-pasive, 
cu motivarea că în perioada dedusă judecăţii reclamanţii nu au fost salariaţii acestei societăţi, ci ai 
C.N. [...] S.A. - sucursala regională … Constanţa. 

Pe fond, pârâta susţine că s-a înfiinţat la data de 18.10.2014 în conformitate cu H.G. nr. 
1283/2004 ca filială a Companiei Naţionale [...], iar reclamanţii nu s-au aflat în raporturi de muncă 
cu pârâta. 

În drept, s-au invocat art. 205 alin. 2 Cod procedură civilă, Ordinul nr. 50/1990, H.G. nr. 
1283/2004. 

Pârâta [...] S.A. - Sucursala Regională … Constanţa a depus la rândul său întâmpinare, prin 
care a invocat în prealabil excepţia lipsei calităţii procesual-pasive, cu motivarea că în conformitate 
cu art. 4 din H.G. nr. 1283/2004 S.C. [...] S.A. a preluat toate drepturile şi obligaţiile decurgând din 
raporturile juridice încheiate cu pârâta, inclusiv în litigiile aflate pe rol la instanţele judecătoreşti. 

Pârâta a mai invocat şi excepţia lipsei calităţii procesual-active a reclamanţilor [...] pentru 
perioada 01.04.1990 - 01.10.1998, respectiv [...] pentru perioada 20.07.1976 - 01.08.1978, intervale 
de timp în care aceştia au fost salariaţii altor unităţi. 

Pe fond, pârâta a arătat că în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 50/1990 sunt prevăzute pentru 
acordarea grupei I de muncă meseriile şi funcţiile din unităţile de exploatare a căilor ferate, cu 
activităţi strict legate de siguranţa circulaţiei, în vreme ce activităţile desfăşurate de reclamanţi sunt 
încadrate în anexa 2, deoarece concură la siguranţa circulaţiei din unităţile de exploatare a căilor 
ferate. 

Pârâta susţine că a respectat toate reglementările legale aplicabile la momentul în care 
reclamanţii şi-au desfăşurat activitatea, evaluând factorii de risc prin combinaţia între gravitatea 
consecinţelor posibile asupra organismului uman şi probabilitatea producerii acestor consecinţe. 
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În drept, s-au invocat art. 205 şi urm. Cod.proc. civilă, Ordinul nr. 50/1990. 
La data de 13.06.2014 pârâta [...] S.A. - suc. Regională … Constanţa a invocat excepţia 

lipsei calităţii procesual-pasive, în raport de acţiunea reclamantului [...]. 
La termenul de judecată din data de 12.08.2014 instanţa a unit cu fondul excepţiile invocate 

şi a încuviinţat proba cu expertiză tehnică în specialitatea protecţia muncii. 
Prin sentinţa civilă nr. 2551/08.10.2015, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 

excepţia lipsei calităţii procesual-pasive a pârâtei C.N. [...] S.A. - Sucursala Regională … 
Constanţa şi a respins ca nefondată excepţia lipsei calităţii procesual-pasive a pârâtei S.C. [...] 
S.A.  

A admis excepţia lipsei calităţii procesual-active a reclamantului [...] pentru perioada 
01.04.1990 - 01.10.1998. 

A respins acţiunea reclamantului [...] ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate 
procesual-activă pentru perioada 01.04.1990 - 01.10.1998. 

A admis excepţia lipsei calităţii procesual-active a reclamantei Lateş Rodica pentru 
perioada 20.07.1976 - 01.08.1978. 

A respins acţiunea reclamantei Lateş Rodica ca fiind formulată de o persoană lipsită de 
calitate procesual-activă pentru perioada 20.07.1976 - 01.08.1978. 

A respins acţiunea formulată de reclamanţii … în contradictoriu cu pârâtele [...] SA 
Sucursala Regională … Constanţa şi SC [...] SA Bucureşti, ca nefondată pe toate capetele de 
cerere. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
Carnetele de muncă şi adeverinţele depuse la dosar demonstrează fără putinţă de tăgadă că 

în perioada dedusă judecăţii reclamanţii şi-au desfăşurat activitatea în cadrul pârâtei C.N. [...] S.A., 
Sucursala Regională … Constanţa, aspect necontestat de părţi, cu excepţia numiţilor [...] pentru 
perioada 01.04.1990 - 01.10.1998, respectiv [...] pentru perioada 20.07.1976 - 01.08.1978.  

Instanţa a luat act că apărătorul reclamanţilor a depus la dosar un tabel cuprinzând 
perioadele ce fac obiectul acţiunii, din care nu reiese că în privinţa acestor reclamanţi şi-a restrâns 
cererea numai la intervalele de timp în care aceştia au fost angajaţii Companiei Naţionale [...] S.A. - 
Sucursala Regională … Constanţa. 

Instanţa a reţinut că în perioada 01.04.1990 - 01.10.1998, conform carnetului de muncă şi a 
adeverinţei nr. TP1/904/2014 eliberate de [...] S.A. Bucureşti - sucursala Muntenia - Dobrogea 
Constanţa, reclamantul [...] a fost salariatul acestei societăţi la [...] Constanţa. 

La rândul ei, numita [...] a fost în perioada 20.07.1976 - 01.08.1978 salariata Regionalei … 
Bucureşti - secţia IFTE Constanţa, ceea ce înseamnă că în perioadele anterior arătate aceşti 
reclamanţi nu au avut raporturi de muncă cu pârâta [...] S.A. - Sucursala Regională … Constanţa, 
astfel că în sarcina acesteia din urmă nu se pot naşte obligaţii care sunt indisolubil legate de un 
raport de muncă valabil încheiat. 

Pentru motivele expuse, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a 
reclamantului [...] pentru perioada 01.04.1990 - 01.10.1998 şi a respins acţiunea reclamantului [...] 
ca fiind formulată de o persoană lipsită de calitate procesuală activă pentru perioada 01.04.1990 -
01.10.1998. 

De asemenea, instanţa a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei [...] 
pentru perioada 20.07.1976 - 01.08.1978 şi a respins acţiunea reclamantei [...] ca fiind formulată de 
o persoană lipsită de calitate procesuală activă pentru perioada 20.07.1976 - 01.08.1978. 

În schimb, în privinţa celorlalţi reclamanţi există situaţia premisă pentru a se putea reţine 
calitatea procesual-activă şi anume existenţa raporturilor juridice de muncă cu pârâta [...] S.A. - 
Sucursala Regională … Constanţa până la data de 18.10.2004, când în conformitate cu H.G. nr. 
1283/2004 s-a constituit ca filială a CN [...] cea de-a doua pârâtă şi anume S.C. [...] S.A. 

Pe de altă parte, reclamanţii au depus la dosar adeverinţe de recunoaştere a activităţii 
desfăşurate în grupa a II-a de muncă, emise de pârâta S.C. [...] S.A., inclusiv pentru perioade 
anterioare datei de 18.10.2004, ceea ce înseamnă că tot emitentului îi revine şi obligaţia de a atesta 
o altă realitate juridică, în măsura în care instanţa ar dispune aceasta. 
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Cu privire la numitul [...], reclamanţii au învederat că acesta nu figurează între persoanele 
care au calitatea de reclamant, întrucât nu intră în aceeaşi categorie cu aceştia.  

Pentru motivele anterior expuse, instanţa a respins ca nefondată excepţia lipsei calităţii 
procesuale pasive a pârâtei C.N. [...] S.A. Sucursala Regională … Constanţa. 

De asemenea, a respins ca nefondată şi excepţia lipsei calităţii procesual-pasive a pârâtei 
S.C. [...] S.A.  

Pe fondul cauzei, instanţa a reţinut că reclamanţii sunt salariaţii S.C. [...] S.A., fiind preluaţi 
de această societate odată cu înfiinţarea sa ca filială a Companiei Naţionale "[...]" prin H.G. nr. 
1283/2004, unde reclamanţii activaseră anterior în calitate de electrician EA-ELF IFTE, electrician 
ELF PRAM IFTE, electrician ELF IFTE, electrician Intr. Rep-SIMC, electrician IFTE, 
electromecanic IFTE, electromecanic IFTE-IFTE, lăcătuş electromecanic IFTE, după caz. 

Pentru activitatea desfăşurată, reclamanţilor le-au fost eliberate adeverinţe din partea 
angajatorului S.C. [...] S.A., care relevă că acestora li s-a recunoscut perioada lucrată în grupa a II-a 
de muncă conform Ordinului nr. 50/1990, anexa 2, poziţia 210, conform nominalizării efectuate de 
angajator, pentru perioadele anume menţionate în adeverinţele emise.  

Reclamanţii susţin că, prin prisma sarcinilor de serviciu ce le-au fost încredinţate, activităţile 
desfăşurate au prezentat un volum de muncă şi un grad de risc mai ridicat decât în cazul altor 
meserii încadrate de legiuitor în grupa I de muncă, relevant în acest sens fiind Memoriul înregistrat 
la S.C. [...] S.A. în data de 14.06.2005, fiind reclamate inechităţi în acordarea grupelor de muncă la 
unele categorii de salariaţi. 

Reclamanţii nu contestă că se tinde la asimilarea sub aspectul efectelor juridice a noţiunii de 
activitate legată direct de siguranţa circulaţiei, conform punctului 123 din anexa 1 la Ordinul 
50/1990 cu cea de activitate ce concură la siguranţa circulaţiei, menţionată la punctul 210 din anexa 
2 la Ordinul nr. 50/1990. 

Pentru a se verifica susţinerile reclamanţilor în condiţii de deplină obiectivitate, instanţa a 
ordonat o expertiză contabilă în specialitatea protecţia muncii, având următoarele obiective: să se 
detalieze condiţiile de lucru ale reclamanţilor şi să se stabilească pentru fiecare în parte dacă se 
încadrează în grupa I de muncă, potrivit condiţiilor de lucru concrete şi specifice în punctul de 
lucru, în raport de fişa postului şi de celelalte acte aflate la dosar sau în posesia angajatorului. 

D-nul expert [...] a stabilit că sunt justificate susţinerile reclamanţilor în sensul că, prin 
desfăşurarea activităţilor în instalaţiile electrice sub tensiune reclamanţii au fost expuşi la diverse 
noxe şi factori de risc, determinaţi de caracteristicile, complexitatea şi volumul instalaţiilor de joasă 
şi înaltă tensiune specifice căii ferate, complexitatea şi responsabilitatea sarcinilor de muncă, 
particularităţile locului de muncă (în aer liber, cu microclimat nefavorabil, temperaturi extreme, 
intervenţii la avarii pe timp nefavorabil, suprasolicitare fizică prin deplasări permanente la distanţe 
mari şi pe teren accidentat ş.a.m.d.). 

Expertul a apreciat că reclamanţii au desfăşurat activităţi în condiţii similare cu alte categorii 
profesionale (electromecanici SCB, respectiv TTR), care sunt supuşi aceloraşi suprasolicitări şi 
autorizări prealabile (examinări medicale, psihologice, autorizări AFER) şi care îşi desfăşoară 
activitatea tot în domeniul feroviar, fiind încadraţi în grupa I de muncă. 

Expertul a mai menţionat că, prin specificul activităţii, reclamanţii au fost expuşi 
suplimentar şi riscurilor de electrocutare în timpul lucrului la instalaţiile electrice cu tensiune de 
până la 110.000 V, desfăşurându-şi activitatea în aceleaşi condiţii ca şi conducătorii lor (şefi de 
secţie sau de district) care sunt încadraţi în grupa I de muncă în procent de 100%. 

Expertiza contabilă nu are forţă probantă absolută, ponderea sa fiind egală cu a oricărui alt 
mijloc de probă. Doar un raport de expertiză contabilă temeinic fundamentat pe raţionamente 
profesionale riguroase poate dobândi caracterul de probă dominantă în judecarea unei cauze. 

Eficienţa raportului de expertiză ca mijloc de probă cu fundamentare ştiinţifică este 
determinată de contribuţia sa la soluţionarea cauzei, dar şi de corelaţia cu alte probe.  

Potrivit Ordinului nr. 50/1990 al Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale, anexa 1, poziţia 
123, sunt încadraţi în grupa I de muncă meseriile şi funcţiile din unităţile de exploatare a căilor 
ferate a căror activitate este legată direct de siguranţa circulaţiei: mecanic locomotivă, fochist, 
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operator, electrician LC, electromecanic TTR, electromecanic, electrician şi lăcătuş la reparaţii 
locomotive. 

Instanţa a reţinut în primul rând că nominalizarea reclamanţilor în grupa a II-a de muncă nu 
s-a făcut arbitrar, ci prin acordul conducerii unităţii şi a sindicatului liber din unităţi, ţinându-se 
seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care şi-au desfăşurat activitatea persoanele 
respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau 
nervoasă, risc deosebit de exploatare etc.). 

În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul 50/1990 încadrarea în grupele I şi II de 
muncă se face în situaţii in care cu toate măsurile luate de unitate pentru normalizarea condiţiilor de 
muncă, nivelul noxelor existente la locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute în aceste 
grupe depăşeşte nivelul maxim admis prevăzut de Normele republicate de protecţie a muncii. 

Instanţa nu poate schimba încadrarea în grupa de muncă a unei persoane, atât timp cât 
printr-un act normativ sunt stabilite clar funcţiile ce se încadrează în fiecare grad de muncă, precum 
şi procedura, modul de încadrare a persoanelor în una sau alta din grupele de muncă. 

Or, nominalizarea meseriilor care se încadrează în grupele de muncă s-a făcut în 
conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 50/1990 de către conducerea unităţii împreună cu 
sindicatele, în raport cu locul de muncă, astfel: Districtele LC au fost încadrate în grupa I-a de 
muncă, iar districtele EA, ELF, PRAM, TM au fost încadrate în grupa a II-a de muncă. 

Reclamanţii, în situaţia în care ar fi fost nemulţumiţi de încadrarea în grupa a II-a de muncă, 
aveau posibilitatea de a contesta această încadrare, însă nu au făcut-o. 

Simpla constatare a unor similitudini în ceea ce priveşte sarcinile de serviciu şi riscurile la 
care sunt expuşi lucrătorii din unităţile de exploatare a căilor ferate nu poate justifica schimbarea 
încadrării, pentru că instanţa şi-ar depăşi atribuţiile jurisdicţionale şi ar intra în domeniul rezervat 
altor puteri ale statului. 

Instanţa ar fi putut cel mult să îndrepte consecinţele unei încadrări frauduloase ori eronate în 
grupa a II-a de muncă, dacă ar fi constatat că reclamanţii exercitau funcţii ori meserii legate direct 
de siguranţa circulaţiei, ceea ce nu se poate reţine în cauza de faţă. 

După cum s-a reţinut în mod constant în practica judiciară (e.g. Curtea de Apel Craiova, 
secţia a II-a civilă şi pentru conflicte de muncă şi asigurări sociale, Decizia nr. 883/08.02.2010), 
principiul legalităţii grupelor de muncă impune ca activităţile, locurile de muncă şi categoriile 
profesionale să fie stabilite numai prin acte normative, ele trebuind să fie cuprinse expres în norme 
specifice domeniului.  

În acest sens, Ordinul a stabilit prin alin. 1, 2 şi 3 modalitatea de stabilire şi de încadrare în 
grupele de muncă. În alin. 1 şi 2 s-a prevăzut că locurile de muncă, activităţile şi categoriile 
profesionale cuprinse in anexa 1 si anexa 2 se încadrează în grupa I, respectiv în grupa a II-a. Alin. 
3 stabileşte ca modalitate de încadrare în grupele de muncă prestarea muncii în mod efectiv la 
locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele I si II. În consecinţă, dacă prin alineatele 1 si 2 
s-au prevăzut în mod expres locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale, beneficiare de 
grupe de muncă, încadrarea salariaţilor realizându-se ca urmare a regăsirii acestora în una din 
situaţiile cuprinse în anexe, prin alineatul 3 s-a prevăzut posibilitatea ca alţi salariaţi care nu se 
regăsesc expres în una din situaţiile din anexe să fie beneficiari ai unei grupe de muncă, prin 
asimilare, ca urmare a prestării efective a muncii în una din situaţiile cuprinse în anexe. 
  Beneficiul grupei I de muncă nu se acordă dincolo de condiţiile actului normativ cadru şi 
împotriva anexelor sale, doar prin raportare la eventuale condiţii dificile sau grele de muncă. 

În acelaşi sens este şi practica relevantă a Curţii de Apel Constanţa, care într-o decizie de 
speţă a statuat că, în principiu, este posibilă încadrarea unei activităţi desfăşurate în grupa I de 
muncă având în vedere desfăşurarea efectivă a acesteia în condiţiile prevăzute de Ordinul nr. 
50/1990, chiar dacă locul de muncă ocupat nu era în mod expres nominalizat în cuprinsul acestui 
act normativ, esenţiale fiind condiţiile de muncă. Totuşi, în cazul în care, un loc de muncă este în 
mod expres indicat între locurile de muncă a căror activitate se încadrează într-o anumită grupă de 
muncă, nu poate fi nesocotită această normă juridică pentru a încadra activitatea respectivă în altă 
grupă de muncă. (Decizia civilă nr. 695/CM/03 octombrie 2012 pronunţată de Curtea de Apel 
Constanţa, secţia I civilă, în dosarul nr. …/118/2010). 
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În subsidiar, instanţa a constatat că, deşi raportul de expertiză tinde la a demonstra că 
instalaţiile ELF prezintă un grad de periculozitate sporit faţă de cele LC, la punctul 2.5.1. din raport, 
expertul admite că instalaţiile LC presupun mai mult efort fizic, în timp ce instalaţiile ELF-EA 
presupun mai mult un efort psihic, specializare etc. Fără a neglija importanţa specializării unor 
categorii profesionale în raport cu altele, este evident că "efortul fizic" la care expertul face referire 
implică un grad sporit de risc generat de interacţiunea directă cu acest tip de instalaţii, în exterior. 

Se confirmă aşadar susţinerile pârâtei C.N. C.F. [...] S.A. în sensul că funcţiile LC presupun 
lucrul în exterior, în vreme ce funcţiile ELF-EA presupun ca regulă instalaţii interioare, de aici 
rezultând şi diferenţele de voltaj invocate de pârâtă - peste 20.000 de volţi la instalaţiile exterioare 
(funcţii LC), respectiv până la 400 volţi instalaţii interioare. 

În mod cu totul întemeiat legiuitorul, prin clasificarea realizată, a introdus expres funcţia de 
electrician LC la grupa I de muncă, datorită implicării directe a acestora în siguranţa circulaţiei, 
electricienii LC întreţinând zilnic linia de contact a căii ferate prin care circula curent la tensiunea 
de 27.000 volţi şi derularea activităţii în condiţii nefavorabile de microclimat. 

Pentru toate motivele anterior expuse, instanţa a respins ca nefondată acţiunea reclamanţilor, 
pe toate capetele de cerere. 
 În termen legal, reclamanţii [...] au formulat apel împotriva sentinţei civile nr. 
2551/09.10.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa, considerând-o nelegală şi netemeinică sub 
aspectul soluţiei date pe fondul cauzei, solicitând admiterea apelului şi schimbarea în parte a 
sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată şi ulterior precizată. 
 În motivarea apelului, reclamanţii apelanţi arată că instanţa de fond a făcut o aplicare greşită 
şi o interpretare eronată a dispoziţiilor legale în materie, respectiv a Ordinului nr. 50/1990 al 
Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale cât şi a anexei 1, poziţia 123, îngrădindu-le parcă accesul 
liber la justiţie, apreciind într-un mod lacunar, simplist că „instanţa nu poate schimba încadrarea în 
grupa de muncă a unei persoane, atât timp cât printr-un act normativ sunt stabilite clar funcţiile ce 
se încadrează în fiecare grad de muncă, precum şi procedura, modul de încadrare a persoanelor în 
una sau altă grupă…Beneficiul grupei I de muncă nu se acordă dincolo de condiţiile actului 
normativ cadru şi împotriva anexelor sale… instanţa reţine în primul rând că nominalizarea 
reclamanţilor în grupa a II-a de muncă nu s-a făcut arbitrar ci prin acordul conducerii unităţii şi al 
sindicatului liber din unităţi”. 
 O astfel de motivare a instanţei de fond este mai mult decât lacunară şi de superficială faţă 
de toate aspectele probate şi explicate de către reclamanţi la fondul cauzei. 
 Instanţa de fond a interpretat greşit conţinutul actului normativ întrucât potrivit art. 5 din 
Ordinul nr. 50/1990 „încadrarea în grupa I de muncă şi nominalizarea în listele anexe Ordinului 
50/1990 se face în raport de nivelul noxelor existente, condiţiilor de microclimat, suprasolicitarea 
fizică şi nervoasă, risc de accidente şi boli cu condiţia ca personalul să lucreze în aceste locuri de 
muncă cel puţin 50% din programul de lucru, potrivit art. 7 din acelaşi ordin”.  În ceea ce priveşte 
căile ferate, legiuitorul a nominalizat în anexa I, pct. 123 meseriile şi funcţiile, fără a se pronunţa 
asupra condiţiilor concrete în care fiecare lucrător îşi desfăşoară activitatea care concură într-un fel 
sau altul la siguranţa circulaţiei. De aceea, în astfel de cauze instanţa este chemată să precizeze dacă 
în raport de condiţiile de lucru se impune încadrarea reclamanţilor în grupa I de muncă, având în 
vedere adeverinţele emanate de la pârâtă şi conţinutul raportului de expertiză. 
 De-a lungul timpului s-a ajuns la astfel de situaţii privind promovarea acestui tip de acţiuni 
şi de către colegi din ţară şi ei tot electromecanici (electricieni) IFTE, EA-ELF, TM, PRAM, acţiuni 
nenumărate în instanţă care au avut câştig de cauză, motivat tocmai de inechităţile legislative în 
materie, ce s-au încercat a fi soluţionate de legiuitor. 
 De altfel, chiar expertul în cauză, [...], explică faptul că în activitatea căii ferate nici un ordin 
nu a reuşit tratarea unitară şi echitabilă a acestor probleme, motiv pentru care electromecanicii 
(electricienii) IFTE, EA-ELF, PRAM, TM, nu sunt incluşi în anexa nr. 1, poziţia 123 din Ordinul 
nr. 50/1990, acolo unde colegii lor cu funcţii : electromecanici SCB, TTR, IC sunt încadraţi, deşi 
condiţiile şi factorii de risc sunt aceleaşi şi chiar mai complecşi în cazul celor dintâi, totuşi aceştia 
sunt omişi, motiv pentru care, determinaţi de aceste inechităţi, sunt nevoiţi să promoveze acţiuni în 
instanţa de judecată prin care să oblige cele două pârâte să le acorde grupa I de muncă 
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corespunzătoare condiţiilor lor efective de lucru, mai ales în condiţiile în care atât reclamanţii 
electromecanici IFTE, EA-ELF, PRAM, TM lucrează în comun cu electromecanicii TTR, SCB, 
LC, toţi lucrând cu aceste instalaţii fixe cu tracţiune mecanică, numite instalaţii IFTE. 
 Instanţa de fond nu se prevalează de motivările ample şi pertinente ale hotărârilor 
judecătoreşti în materie date de către instanţele de judecată în speţe identice cu cele ale 
reclamanţilor, speţele colegilor lor de-a lungul timpului, însă se prevalează de o hotărâre ce nu este 
măcar pronunţată într-o speţă similară, menţinându-şi acelaşi punct de vedere anterior că „instanţa 
nu poate schimba grupa de muncă pentru un loc de muncă încadrat de legiuitor”. 
 Al doilea motiv de apel privind netemeinicia sentinţei civile pronunţate vizează faptul că 
instanţa de fond nu a analizat cu atenţie materialul probator administrat în cauză, ba chiar a 
interpretat greşit, într-o manieră din nou superficială de la raportul de expertiză de specialitate în 
protecţia muncii până la toate celelalte înscrisuri depuse de către reclamanţi în susţinerea cererii lor, 
interpretând greşit parcă însăşi conţinutul cererii de chemare în judecată. 
 Privitor la proba cea mai concludentă în cauză – expertiza de specialitate în protecţia muncii 
efectuată în cauză cât şi la toate cele 3 completări la raport efectuate de către dl expert în cauză – 
apelanţii reclamanţi arată că nu au înţeles raţionamentul instanţei de fond de a nu-şi însuşi această 
lucrare de  specialitate  în ale cărei concluzii finale, se regăseşte faptul că reclamanţii, „în raport de 
activitatea desfăşurată cu reglementările şi documentele existente la dosar şi la pârâtele în cauză, se 
justifică încadrarea în grupa I de muncă, în procent de 100%, la poziţia 123 din anexa nr. 1 la 
Ordinul nr. 50/1990, în care au desfăşurat activităţi în instalaţiile de înaltă tensiune şi joasă tensiune 
IFTE, în condiţii similare cu electricienii, respect6iv electromecanicii SCB, TTR, LC, pentru 
perioadele solicitate în acţiune”. 
 Ulterior, dl. expert face o analiză complexă a tuturor factorilor de risc: factori de risc 
specifici echipamentelor tehnice  fiind daţi de înălţimea stâlpilor de peste 40 m, cu o tensiune de 
110.000 V, factori de risc specifici sarcinii muncii ce reprezintă suprasolicitare fizică şi nervoasă 
deosebită determinată de riscul de a fi prinşi în gabaritul de trecere a vagoanelor în timpul lucrului, 
riscul lucrului la înălţime, instalaţii aflate în zona de influenţă electrică, factori de risc specifici 
factorilor de muncă, determinaţi de condiţiile de vizibilitate redusă pe timp de noapte, sau pe timp 
de iarnă cu temperaturi extrem de coborâte, pe timp de vară cu temperaturi extrem de ridicate sau în 
condiţii de curenţi de aer puternici, viscol, intemperii, factori de risc specifici executantului şi 
factorii activităţii de exploatare feroviară, pentru ca în final faţă de toate acestea expertul să 
concluzioneze în mod clar încadrarea reclamanţilor în grupa 1 de muncă, potrivit anexei nr. 1, 
poziţia 123 din Ordinul 50/1990, alături de electromecanicii SCB, TTR şi LC. 
 La fila 6 din suplimentul la raportul de expertiză efectuat în cauză dl expert explică 
chestiunea reţinută în mod eronat de către instanţa de fond, în maniera următoare: „activitatea în 
instalaţiile LC ce presupune elemente tehnice simple, presupune mai mult efort fizic în timp ce 
activitatea în instalaţiile ELF-EA, care sunt mai complexe presupune mai mult efort psihic, 
specializare şi responsabilitate pentru că numai în instalaţiile ELF-EA există riscul de explozii, 
incendii, operaţiunile privind instalaţiile EA-ELF nu pot fi efectuate de către electromecanicii LC, 
lucrările se efectuează la înălţime pe piloni de peste 40 m, în timp ce instalaţiile LC se montează pe 
piloni de doar 12 m înălţime, în ambele categorii de instalaţii există riscul de electrocutare, însă 
numai la instalaţiile EA-ELF, nivelul maxim de tensiune4 este de 110.000 V, în timp ce la 
instalaţiile LC, nivelul maxim de tensiune nu depăşeşte 27500 V”. 
 Aceste aspecte au fost pe larg expuse de către dl expert în suplimentul ultim al raportului de 
expertiză, însă chiar şi aşa instanţa de fond a interpretat cu totul eronat informaţiile expuse de către 
dl expert. 
 În finalul acestui supliment la raportul de expertiză, dl expert concluzionează: ”se justifică 
încadrarea reclamanţilor în grupa I de muncă, conform prevederilor Ordinului 50/1990, anexa 1, 
poziţia 123, pentru perioadele menţionate în raportul de expertiză, motivat de faptul că au 
desfăşurat activitate în condiţii similare cea desfăşurată de electromecanicii SCB,TTR, LC şi 
respectiv conducătorii lor, care beneficiază de această încadrare”. 
 Tot pe această chestiune a interpretării greşite a materialului probator în cauză şi a 
înţelegerii eronate a naturii cauzei, instanţa de fond nu a înţeles faptul că noţiunea de 
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electromecanic, indiferent de ce natură este, este sinonimă cu cea de electrician. De aceea, fie că se 
foloseşte noţiunea de electromecanic IFTE, EA-ELF, PRAM, TM sau LC, SCB, TTR, sau noţiunea 
de electrician, sensul este acelaşi. Din lecturarea sentinţei se deduce că instanţa de fond nu a reţinut 
corect acest aspect. 
 De asemenea, tot din motivarea instanţei de fond, se observă că aceasta foloseşte noţiunea 
de expertiză contabilă şi nu de expertiză de specialitate în protecţia muncii, aşa cum a fost efectuată 
în cauză, motiv pentru care se pune întrebarea dacă este o eroare materială a instanţei de fond în 
redactarea sentinţei civile sau instanţa de fond nu a realizat s-a efectuat o expertiză de specialitate în 
protecţia muncii şi nu contabilă? 
 Un ultim aspect vizează omisiunea instanţei de a-l include în categoria reclamanţilor prin 
hotărârea judecătorească dată pe numitul [...], ce a avut calitatea de reclamant în cauză alături de toţi 
ceilalţi reclamanţi. Încă de la începutul cauzei aflate pe rolul Tribunalului Constanţa, pe portalul 
instanţelor de judecată, s-a omis a fi trecut şi numele reclamantului [...]. 
 Faţă de toate aceste aspecte, solicită admiterea apelului şi schimbarea în parte a sentinţei 
atacate în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată şi ulterior precizată, respectiv obligarea 
pârâtelor la pârâtelor la acordarea grupei I de muncă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
50/1990 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, anexa nr. 1, poziţia 123, pentru fiecare 
reclamant în parte, raportat la perioada corespunzătoare fiecăruia de desfăşurare a activităţii 
rezultată din raportul de expertiză de specialitate în protecţia muncii şi pe cale de consecinţă 
rectificarea carnetelor de muncă ale reclamanţilor cu menţiunile corespunzătoare sau emiterea 
adeverinţelor cu aceleaşi menţiuni corespunzătoare. 
 [...] SA – Sucursala Regională … Constanţa a formulat întâmpinare, prin care a arătat că 
instanţa de fond a apreciat corect, respingând ca nefondată cererea de chemare în judecată formulată 
de apelanţi, constatând că nu există temei legal pentru asimilarea grupei II de muncă ca şi grupa I. 
 Susţine intimata pârâtă că din înscrisurile doveditoare anexate la acţiune de către reclamanţi, 
respectiv copiile carnetelor de muncă şi adeverinţele emise de SC [...] SA Bucureşti rezultă că în 
perioada de referinţă reclamanţii au fost angajaţi ai structurilor teritoriale [...] din cadrul 
Departamentului … din Ministerul Transporturilor, respectiv din cadrul „SN [...]” înfiinţată prin 
HG nr. 235/29.03.1991. Activitatea lor încadrându-se în grupa II de muncă, aspect ce rezultă din 
consemnările efectuate de angajator şi în carnetele de muncă, dar şi în adeverinţele emise de SC [...] 
SA Bucureşti Sucursala [...] Constanţa, reiterează excepţia lipsei calităţii procesuale pasive. 
 În altă ordine de idei, nominalizarea persoanelor care se încadrau în grupa I sau grupa II de 
muncă s-a făcut înainte de 01.04.2001, pe baza documentelor verificabile, existenţe în evidenţa 
unităţii. 
 Metodologia de încadrare în grupa I sau grupa II de muncă era prevăzută în Ordinul nr. 
50/1990, completată prin Ordinul nr. 125/1990 şi trebuia respectată cu stricteţe. 
 Astfel,în anexa nr. 1 din Ordinul nr. 50/1990 sunt prevăzute pentru acordarea grupei I de 
muncă meseriile şi funcţiile din unităţile de exploatare a căilor ferate ale căror activităţi sun strict 
legate de siguranţa circulaţiei, iar funcţiile reclamanţilor nu sunt cuprinse în această anexă. 
 În anexa II din acelaşi ordin sunt cuprinse meseriile şi funcţiile ce concură la siguranţa 
circulaţiei din unităţile de exploatare a căilor ferate, astfel că unitatea intimată nu poate modifica 
încadrarea funcţiilor deţinute de cei nominalizaţi în grupa I de muncă, atâta timp cât acestea se 
regăsesc în prevederile Ordinul 50/1990 cu modificările şi completările ulterioare, anexa II, pct. 
120, la grupa a II-a de muncă. 
 Aşa cum rezultă din menţiunile din carnetele de muncă, pentru perioada solicitată şi 
analizată, funcţiile reclamanţilor figurează la grupa a II-a de muncă, prin urmare activitatea 
desfăşurată de reclamanţi a fost încadrată prin lege în grupa a II-a de muncă, astfel că s-a dat 
eficienţă normei legale şi s-a acordat în mod corect grupa de muncă. 
 Mai mult decât atât, aşa cum şi instanţa de fond corect a apreciat, „expertiza nu poate avea 
forţa probantă absolută, deşi expertul prin raportul de expertiză tinde să demonstreze că instalaţiile 
EL prezintă un grad de periculozitate sporit la fel ca şi instalaţiile LC. Astfel că legiuitorul, în mod 
cu totul întemeiat, prin clasificarea realizată a introdus expres funcţia de electrician LC la grupa I de 
muncă, datorită implicării directe a acestora în siguranţa circulaţiei, ei întreţinând zilnic liniile de 
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contact ale căii ferate prin care circulă curent de 27000 de volţi, cât şi uneori derularea activităţii lor 
se desfăşura şi în condiţii nefavorabile de microclimat”.  
 Totodată, trebuie specificat faptul că simpla constatare a unor similitudini în ceea ce priveşte 
sarcinile de serviciu şi riscurile la carte sunt expuşi angajaţii din unităţile de exploatare a căilor 
ferate nu poate justifica schimbarea încadrării, cum clar şi evident a observat şi instanţa de fond, or, 
potrivit actelor şi normelor în vigoare, nominalizarea apelanţilor reclamanţi la grupa a II-a de 
muncă nu s-a realizat în mod arbitrar, ci în acord cu conducerea unităţilor cât şi a organelor 
sindicale din unităţile respective, fiind luate în calcul condiţiile concrete de muncă în care şi-au 
desfăşurat activitatea apelanţii reclamanţi. 
 Având în vedere că apelanţii reclamanţi nu aduc critici hotărârii apelate, intimata pârâtă a 
solicitat ca prin decizia ce se va pronunţa să se respingă apelul şi să se menţină sentinţa civilă nr. 
2551/08.10.2015, ca legală şi temeinică. 
 S.C. [...] S.A. a formulat întâmpinare, prin care a arătat că instanţa de fond în mod corect a 
apreciat ca fiind nefondată acţiunea apelanţilor reclamanţi. 
 Ordinul nr. 50/1990 publicat în Monitorul Oficial nr. 38 din 20.03.1990 prevede în art. 6 
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru a fi încadrată în grupa I de muncă:  
nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare  fizică sau nervoasă, 
risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare. De asemenea, se precizează că „încadrarea în grupa 
I-a de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu sindicatele  din unităţi ţinându-se 
seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanelor 
respective”. 
  În conformitate cu prevederile art. 4 din Ordinul nr. 50/1990 încadrarea în grupele I şi II de 
muncă se face în situaţii în care cu toate măsurile luate pentru normalizarea condiţiilor de muncă, 
nivelul noxelor existente la locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute în aceste grupe 
depăşeşte nivelul maxim admis prevăzut de Normele republicate de protecţie a m uncii.  
 Instanţa nu poate schimba încadrarea în grupa de muncă a unei persoane, atât timp cât 
printr-un act normativ sunt stabilite clar funcţiile ce se încadrează în fiecare grad de muncă, precum 
şi procedura, modul de încadrare a persoanelor în una sau alta din grupele de muncă. 

Reclamanţii, în situaţia în care ar fi fost nemulţumiţi de încadrarea în grupa a II-a de muncă, 
aveau posibilitatea de a contesta această încadrare, însă nu au făcut-o. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 
 Prin cererea formulată reclamanţii au solicitat obligarea pârâtelor la acordarea grupei I de 
muncă în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 50/1990, punctul 123 din anexa I la ordin 
raportat la perioada corespunzătoare fiecăruia de desfăşurare a activităţii şi pe cale de consecinţă 
rectificarea carnetelor de muncă ale reclamanţilor. 
 Activitatea desfăşurată de reclamanţi a fost încadrată în grupa a II-a de muncă conform 
Ordinului nr. 50/1990, anexa II, punctul 210, angajatorul eliberând adeverinţe reclamanţilor în acest 
sens. 
 Deşi activitatea desfăşurată de reclamanţi a fost încadrată în grupa a II-a de muncă, 
reclamanţii apreciază că din cauza condiţiilor grele de muncă şi a factorilor de risc munca lor ar fi 
trebuit încadrată în grupa I de muncă, anexa I, punctul 123, fiind încadrată greşit în grupa a II-a de 
muncă, existând inechităţi în acordarea grupelor de muncă. 
 Potrivit punctului 3 din Ordinul 50/1990, puteau beneficia de încadrarea în grupele I şi Ii de 
muncă şi alte categorii de personal, dar cu condiţia ca acestea să lucreze efectiv în locurile de 
muncă sau în activităţile nominalizate în anexele Ordinului 50/1990, însă reclamanţii nu se află în 
această situaţie. 
 Funcţiile şi locurile de muncă ale reclamanţilor erau expres nominalizate printre locurile de 
muncă ce se încadrează în grupa a II-a de muncă, anexa II, punctul 210 din Ordinul 50/1990, 
conform nominalizării efectuate de angajator, fiindu-le eliberate adeverinţe în acest sens. 
 Câtă vreme prin Ordinul nr. 50/1990 o anumită activitate a fost încadrată în mod expres în 
grupa a II-a de muncă, solicitarea de a stabili o altă încadrare tinde la modificarea actului normativ, 
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ceea ce nu este de competenţa instanţei judecătoreşti în condiţiile în care  actul administrativ nu a 
fost contestat în procedura specială a contenciosului-administrativ pentru nelegalitate. 
 Funcţiile şi locurile de muncă ale reclamanţilor sunt expres nominalizate printre locurile de 
muncă a căror activitate se încadrează în grupa a II-a de muncă, astfel încât nu poate fi nesocotită 
această normă juridică pentru a se încadra activitatea respectivă în altă grupă de muncă. 
 Nominalizarea reclamanţilor în grupa a II-a de muncă nu s-a făcut arbitrar, ci cu acordul 
conducerii unităţii şi al sindicatului liber din unităţi, potrivit procedurii reglementate prin art. 6 şi 7 
din Ordinul nr. 50/1990, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în care şi-au 
desfăşurat activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de 
microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de exploatare etc.). 
 Instanţa nu poate schima încadrarea în grupa de muncă a unei persoane atât timp cât printr-
un act normativ sunt stabilite clar funcţiile ce se încadrează în fiecare grad de muncă, precum şi 
procedura, modul de încadrare a persoanelor în una sau alta din grupele de muncă. 
 Reclamanţii, în situaţia în care ar fi fost nemulţumiţi de încadrarea  în grupa de muncă, 
aveau posibilitatea de a contesta această încadrare, însă nu au făcut-o. 
 Simpla existenţă a unor similitudini în ceea ce priveşte sarcinile de serviciu şi riscurile la 
care erau expuşi reclamanţii nu poate justifica schimbarea încadrării în grupa I-a de muncă atâta 
timp cât reclamanţii nu lucrau efectiv în locurile de muncă şi activităţile nominalizate în anexa I a 
Ordinului 50/1990 punctul 123. 
 Sintagma „aceleaşi condiţii” prevăzută de art. 3 din Ordinul 50/1990 nu se referă la condiţii 
generale de muncă nefavorabile privind nivelul de noxe, microclimat, suprasolicitare fizică sau 
psihică etc., ci la condiţiile concrete descrise într-un anumit domeniu de activitate nominalizat 
expres  în anexele Ordinului 50/1990. 
 Potrivit Ordinului nr. 50/1990 al Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, la anexa I, 
poziţia 123, sunt încadrate în grupa I de muncă meseriile şi funcţiile din unităţile de exploatare a 
căilor ferate a căror activitate este legată direct de siguranţa circulaţiei, pe când în anexa II, poziţia 
210 din acest ordin sunt încadrate în grupa a II-a meseriile şi funcţiile care concură la siguranţa 
circulaţiei din unităţile de exploatare a căilor ferate. 
 Prin Decizia nr. 9/16.05.2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care s-a admis 
recursul în interesul legii s-a stabilit, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 
din ordinul nr. 50/1990, că instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale 
judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18.03.1969 
– 01.04.2001, după caz în grupele I sau II de muncă, însă în considerentele acestei decizii s-au 
reţinut anumite condiţii pentru ca această constatare să fie admisibilă. Să existe o pasivitate a 
partenerilor sociali care nu au iniţiat procedura de verificare a locurilor de muncă încadrabile şi care 
nu au nominalizat persoanele care lucrau efectiv în astfel de locuri de muncă. 
 Premisa derulării acestei proceduri în faţa instanţei este ca tipul de activitate să se regăsească 
în anexele 1 şi 2 ale variantei consolidate a ordinului, neputând fi adăugate alte activităţi şi locuri de 
muncă faţă de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiţii de muncă posibil vătămătoare. 
 Sintagma „aceleaşi condiţii” nu se referă la condiţii generale de muncă nefavorabile privind 
nivelul de noxe, microclimat, suprasolicitare fizică sau psihică etc., ci la condiţiile concrete descrise 
de alin. 1 şi 2 ale pct. 3 dintr-un anumit domeniu de activitate nominalizat expres în anexe. 
 În mod corect prima instanţă a înlăturat concluziile expertizei tehnice efectuată în cauză. 
 Expertiza tehnică nu are forţă probantă absolută. Eficienţa raportului de expett5iză ca mijloc 
de probă este determinată de  contribuţia sa la soluţionarea cauzei, dar şi în corelaţie cu alte probe. 
Faptul că  instanţa a menţionat expertiză contabilă în loc de tehnică este o eroare materială. 
 În ceea ce priveşte nepronunţarea primei instanţe asupra cererii formulate de [...], acesta 
trebuia să formuleze cerere de completare a hotărârii  potrivit art. 444 alin.1 Cod proc.civilă. 
 În conformitate cu prevederile art. 445 Cod proc.civiă îndreptarea, lămurirea, înlăturarea 
dispoziţiilor contradictorii ori completarea hotărârii nu poate fi cerută pe calea apelului sau 
recursului, ci numai în condiţiile art. 442-444 Cod proc.civilă. 
 În ceea ce priveşte susţinerea apelanţilor că au existat colegi în ţară care au avut câştig de 
cauză la alte instanţe, Curtea reţine că jurisprudenţa nu constituie izvor de drept, instanţele 
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judecătoreşti nefiind ţinute de soluţiile pronunţate anterior de alte instanţe. Hotărârile judecătoreşti 
au aplicabilitate numai la speţă, efectele lor neputând fi extinse la cauze similare cu care instanţele 
au fost investite. 
 În jurisprudenţa sa, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în mod constant că 
divergenţele de jurisprudenţă constituie, prin natura lor, consecinţa inerentă a oricărui sistem 
judiciar care se bazează pe un ansamblu de instanţe de fond, având competenţă în raza lor 
teritorială. 

În plus, hotărârile judecătoreşti invocate ca practică judiciară de către reclamanţi au fost 
pronunţate anterior pronunţării Deciziei nr. 9/16 mai 2016 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie în 
recurs în interesul legii. 
 În consecinţă, prima instanţă a făcut o corectă aplicare a dispoziţiilor legale incidente în 
cauză şi o corectă apreciere a probelor administrate, fapt pentru care potrivit art. 480 alin.1 Cod 
proc.civilă Curtea a respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 519/CM/22.11.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
11. Cerere de constatare a încadrării unor locuri de muncă în grupa I de 

muncă. Situaţia în care aceste locuri de muncă erau încadrate în grupa II de 
muncă potrivit normelor aplicabile.  

 
Prin decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii   

s-a stabilit că „instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, [...] a 
încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969 - 1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de 
muncă.”  

Totuşi, în cazul în care un loc de muncă este în mod expres indicat între locurile de muncă a căror 
activitate se încadrează într-o anumită grupă de muncă, nu poate fi nesocotită această normă juridică 
pentru a încadra activitatea respectivă în altă grupă de muncă.  

Astfel, câtă vreme prin Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 o anumită 
activitate a fost încadrată în mod expres în grupa II de muncă, concluziile expertizei tind în realitate să 
contrazică actul normativ iar solicitarea de a stabili o altă încadrare tinde la modificarea actului normativ 
ceea ce nu este în competenţa instanţei judecătoreşti în condiţiile în care actul administrativ normativ nu 
este contestat în procedura specială a contenciosului administrativ pentru nelegalitate. În condiţiile în care 
expertul s-a raportat la o anumită activitate pretins desfăşurată de reclamant care ar fi fost alta decât cea 
corespunzătoare funcţiei, iar reclamantul nu a dovedit că a desfăşurat această activitate iar nu activitatea 
care rezultă din carnetul de muncă şi care a fost încadrată în grupa II de muncă, cererea nu poate fi admisă. 

 
Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 9/2016 - RIL  

Art. 272 din Codul Muncii 
Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 

 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Prahova sub nr. …/105/2015 reclamantul [...] 
a chemat în judecată pe pârâta S.C. [...] S.A., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa 
să se constate că în perioada 30.08.1990 - 31.12.1998 a desfăşurat activitate în grupa I de muncă, în 
procent de 100% din timpul efectiv lucrat. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în perioada menţionată a lucrat în cadrul 
societăţii pârâte ca …, desfăşurându-şi activitatea în Secţia Forja/Tratamente Termice. Deşi în 
carnetul de muncă se menţionează încadrarea acestei activităţi în grupa a II a de muncă, încadrarea 
corectă trebuie realizată în grupa I de muncă. 

În susţinerea cererii, reclamantul a depus la dosar copia carnetului de muncă. 
În apărare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a arătat că este de acord cu admiterea 

cererii. 
Pe această cale, pârâta a precizat că prin procesul-verbal nr. 3540/28.05.1990 au fost 

menţionate şi enumerate limitativ locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale care se 
încadrau în grupa a II - a de muncă, potrivit Anexei 2 la Ordinul nr. 50/1990. În prezent, unitatea nu 
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mai are temei legal pentru a nominaliza noi categorii de salariaţi ori pentru a încadra în grupe 
superioare de muncă activităţi desfăşurate anterior datei de 01.04.2001, ci doar pentru a atesta un 
fapt consumat anterior acestei date, prin adeverinţe eliberate conform Ordinului nr. 590/2008 ori 
prin înscrieri în carnetul de muncă. 

Prin Sentinţa civilă nr. 2897/30.10.2015, Tribunalul Prahova a admis excepţia 
necompetenţei teritoriale a acestei instanţe şi a declinat competenţa în favoarea Tribunalului 
Constanţa. 

Pentru a dispune în acest sens, instanţa iniţial învestită a reţinut incidenţa dispoziţiilor art. 
269 alin.1 şi 2 Codul muncii şi ale art. 210 din Legea nr. 62/2011, prin raportare la faptul că 
reclamantul nu are nici domiciliul şi nici locul de muncă în circumscripţia Tribunalului Prahova. 

Procedând la soluţionarea cauzei, Tribunalul Constanţa - Secţia I Civilă, a încuviinţat 
efectuarea unei expertize tehnice în materia protecţia muncii, având ca obiective verificarea 
încadrării în grupa a II a de muncă a activităţii desfăşurate de reclamant în perioada 30.08.1990-
31.12.1998, prin verificarea condiţiilor concrete de muncă, a factorilor de risc şi a noxelor la care a 
fost supus, cu indicarea procentului în care activitatea a fost desfăşurată în aceste condiţii.Lucrarea 
a fost efectuată de expert [...], fiind depusă la dosar la data de 30.03.2016. 

Prin sentinţa civilă nr. 966/27.04.2016, Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondată, 
cererea formulată de reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA Ploieşti. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
  În perioada 30.08.1990 - 31.12.1998, reclamantul a fost angajatul societăţii pârâte în cadrul 
Secţiei Forja/Tratamente termice, ocupând funcţia de inginer. Potrivit menţiunilor exprese de la 
rubrica nr. 36 din carnetul de muncă, activitatea desfăşurată în perioada indicată a fost încadrată în 
grupa a II a de muncă, în temeiul Ordinului nr. 50/1990, anexa II pct. 31. 

Prin cererea de faţă, reclamantul a pretins că activitatea desfăşurată în calitate de inginer în 
cadrul societăţii pârâte se încadrează în grupa I de muncă, fără a indica însă în concret temeiul 
juridic al acestei noi încadrări. 

Pentru verificarea condiţiilor concrete de muncă ale reclamantului, în cauză a fost efectuată 
o expertiză în materia protecţia muncii. Concluziile raportului de expertiză efectuat de expert [...] au 
fost în sensul că activitatea reclamantului trebuie încadrată în grupa I de muncă, în procent de 
100%, în temeiul Ordinului nr. 50/1990, Anexa 1, pct. 82, care reglementează încadrarea în grupă 
superioară de muncă a procesului tehnologic de tratament termic în cuptoare. 

A apreciat astfel expertul că pârâta a efectuat în mod eronat încadrarea în grupa a II - a de 
muncă, potrivit unor dispoziţii legale care se referă la o altă activitatea decât cea a reclamantului, 
respectiv la tratamente termice în plumb topit. Deşi prin raportul de expertiză s-a reţinut că 
reclamantul a desfăşurat activităţi specifice de întreţinere şi reparaţii la echipamentele tehnice din 
cadrul proceselor de tratament termic al oţelurilor, concluzia a fost aceea că activităţile menţionate 
au determinat expunerea la aceleaşi suprasolicitări, noxe şi riscuri ca şi în cazul personalului 
tehnologic-termiştii tratamentişti.  

Aceste aprecieri ale expertului judiciar nu au fost avute în vedere de instanţă, deoarece 
contrar afirmaţiilor expertului judiciar, la pct. 31 din Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 50/1990, se 
prevedea încadrarea în grupa a II - a de muncă nu doar a operaţiunilor de tratament termic efectuate 
în plumb topit, ci şi a celor de tratare termo-chimică a oţelului. Or, dacă efectuarea primei categorii 
de activităţi a fost într-adevăr exclusă în cazul reclamantului, prin chiar raportul de expertiză 
efectuat în cauză s-a menţionat că activitatea specifică funcţiei de inginer a fost cea de întreţinere şi 
reparaţie a echipamentelor tehnice implicate în procesele de tratament termic al oţelurilor din care 
sunt confecţionate sapele de foraj. 

Pe de altă parte, dispoziţiile pct. 82 din Anexa I a Ordinului nr. 50/1990, invocate prin 
raportul de expertiză tehnică drept temei juridic al încadrării activităţii reclamantului în grupa I de 
muncă, nu au fost redate integral de către expert, întrucât acestea se referă la operațiunile de 
tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de 
furnal. În cuprinsul  lucrării nu se face însă nicio referire la implicarea reclamantului în derularea 
unor asemenea operaţiuni, expertul limitându-se la indicarea trunchiată a unui text de lege, într-o 
modalitate care să justifice admiterea pretenţiilor deduse judecăţii. 
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Totodată, după cum rezultă din partea introductivă a raportului de expertiză, concluziile 
expertului nu s-au fundamentat pe o constatare la faţa locului a condiţiilor în care s-a desfăşurat 
activitatea reclamantului, întrucât societatea pârâtă s-a reorganizat în timp, iar procesele tehnologice 
s-au modificat, lucrarea fiind întocmită doar pe baza dispozițiilor legale și a carnetului de muncă.  

Cu toate acestea, după 1 ianuarie 1990 încadrarea în grupele I şi II de muncă s-a realizat 
numai în situaţia în care cu toate măsurile luate de unitate pentru nominalizarea condiţiilor de 
muncă, nivelul noxelor existente la locurile de muncă prevăzute în aceste grupe depăşeşte nivelul 
maxim admis de normele de protecţia muncii. 

Potrivit art. 4 şi 5 din Ordinul nr. 50/1990, existența condiţiilor deosebite la locurile de 
muncă cu noxe trebuie să rezulte din determinările de noxe, efectuate de către organele Ministerului 
Sănătăţii sau de laboratoarele de specialitate ale unităţilor. De asemenea, determinările de noxe 
trebuie confirmate de către inspectorii teritoriali pentru protecţia muncii care constată că s-au 
aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condiţiilor şi că toate instalaţiile de protecţie a 
muncii funcţionau normal. 

Faţă de aceste dispoziţii legale, expertul nu şi-a întemeiat concluzia încadrării activităţii de 
inginer în grupa I de muncă pe un buletin de determinare a nivelului de noxe sau pe alte determinări 
concrete ale condiţiilor de muncă, pe existenţa îmbolnăvirilor profesionale sau pe orice alte date 
certe care să ateste condiţiile de muncă la societatea pârâtă. Este irelevantă astfel concluzia 
expertului în sensul că reclamantul a lucrat în condiţii la fel de nefavorabile de microclimat, noxe, 
suprasolicitare fizică şi nervoasă, risc de accidente şi boli profesionale ca şi alte persoane pe care 
Ordinul nr. 50/1990 le încadrează în grupa I de muncă, în condiţiile în care acelaşi ordin încadra 
funcţia reclamantului în grupa a II-a de muncă. 

Câtă vreme operaţiunile de tratare termică a oţelului, atât cele propriu-zise, cât şi cele care 
concură la realizarea lor, precum sunt lucrările de întreţinere şi reparare a utilajelor, sunt prevăzute 
de anexa 2 a ordinului, prin recunoaşterea  încadrării în grupa a II - a de muncă, angajatorul a dat 
eficienţă normei legale incidente şi a acordat grupa de muncă în mod corect. 

Chiar dacă în speță s-a efectuat o expertiză de specialitate, ale cărei concluzii au fost 
favorabile reclamantului, instanța a constatat că acestea nu se coroborează cu alte dovezi, iar 
expertiza nu are o forţă juridică superioară celorlalte mijloace de probă. 

Pentru motivele expuse, instanţa a reţinut că activitatea reclamantului se încadrează în grupa 
a II - a de muncă, potrivit Anexei 2 la Ordinul nr. 50/1990, pct. 31, astfel cum a stabilit şi 
angajatorul, iar recunoaşterea pe cale jurisprudenţială a încadrării în grupa I de muncă ar constitui o 
nesocotire a dispoziţiilor legale incidente în materie. 
  Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...], invocând în esenţă 
următoarele: prin raportul de expertiză efectuat la fond, expertul [...] a concluzionat că în perioada 
30.08.1990 - 31.12.1998, reclamantul a lucrat ca inginer angajat al intimatei şi „se justifică 
încadrarea corectă a reclamantului…în grupa I de muncă, în procent de 100%”; instanţa de fond 
în mod greşit a înlăturat concluziile expertului, imputându-i acestuia faptul că nu şi-a sprijinit 
concluziile pe un buletin de determinare a nivelului de noxe ori pe alte date certe, care să ateste 
condiţiile de muncă la unitatea intimată, cu toate că la pct. 4.2.3 din expertiză specialistul numit de 
instanţă abordează descrierea activităţii de mentenanţă - întreţinere şi reparaţii, iar la pct.4.2.2. face 
vorbire despre descrierea activităţii privind tratamentele termice.  

Instanţa îi impută expertului abordarea superficială a obiectivelor lucrării, cu toate că acesta 
descrie activitatea intimatei – pct. 4.2.1. – şi abordează concret activitatea apelantului, asumându-şi 
răspunderea pentru concluzia la care a ajuns şi menţionând că activitatea de întreţinere şi reparaţii 
este deosebit de complexă; intimata a opinat prin întâmpinare, recunoscând aserţiunile expertului, 
care s-a referit la faptul că numeroşi colegi de muncă ai apelantului au obţinut, prin instanţă, grupa I 
de muncă, în sensul că nu se opune admiterii acţiunii, având în vedere optica instanţelor de judecată 
prin care au fost admise cererile de chemare în judecată, care au avut drept obiect acordarea 
grupelor superioare de muncă; instanţa a reţinut greşit condiţiile în care şi-a desfăşurat activitatea 
reclamantul, interpretând eronat prevederile legale şi eludând concluziile expertului care, în mod 
cert, deţine cunoştinţe superioare într-un domeniu în care instanţa nu poate pretinde că are 
expertiza. 
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 Pentru motivele prezentate, apelantul reclamant solicită admiterea apelului, schimbarea în 
tot a sentinţei civile apelate, în sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată. 
  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 pr. civilă, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru următoarele 
considerente:  

Activitatea desfăşurată de reclamant figurează în Ordinul nr. 50/1990 la punctul 31 din 
anexa 2, fiind încadrată în grupa a II - a de muncă.  

Este adevărat că prin decizia nr. 9/2016 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
recurs în interesul legii s-a stabilit că „în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 
12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990, instanţele de judecată au 
posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a 
încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969-1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II 
de muncă.” 

Totuşi, în cazul în care un loc de muncă este în mod expres indicat între locurile de muncă a 
căror activitate se încadrează într-o anumită grupă de muncă, nu poate fi nesocotită această normă 
juridică pentru a încadra activitatea respectivă în altă grupă de muncă. 

Astfel, de vreme ce printr-un act normativ, activitatea desfăşurată de reclamant a fost 
încadrată în grupa II de muncă, concluziile expertizei tind în realitate să contrazică actul normativ. 

Pe de altă parte, câtă vreme prin Ordinul nr. 50/1990 o anumită activitate a fost încadrată în 
mod expres în grupa II de muncă, solicitarea de a stabili o altă încadrare tinde la modificarea actului 
normativ ceea ce nu este în competenţa instanţei judecătoreşti în condiţiile în care actul 
administrativ normativ nu este contestat în procedura specială a contenciosului administrativ pentru 
nelegalitate. 

Desigur, în materia conflictelor de muncă există unele reguli speciale, derogatorii de la 
dreptul comun în ceea ce priveşte sarcina probei. 

Astfel, dacă în regulă generală celui ce face o afirmaţie în faţa instanţei îi incumbă sarcina 
probei în conformitate, în materia conflictelor de muncă regula este că proba incumbă angajatorului. 

În conformitate cu art. 272 din Codul Muncii, sarcina probei în conflictele de muncă revine 
angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare. 

Totuşi, chiar dacă art. 272 din Codul Muncii instituie această regulă, sarcina probei are în 
vedere proba posibilă. Pe de altă parte, reclamantul trebuie să dovedească totuşi situaţia premisă 
cum ar fi existenţa raporturilor de muncă şi efectuarea anumitor activităţi, rămânând în sarcina 
angajatorului să dovedească faptul că a remunerat corespunzător angajatul pentru munca prestată 
sau a încadrat în mod corect munca acestuia. Angajatorul nu poate fi obligată să probeze un fapt 
negativ, şi anume că angajatul nu a desfăşurat anumite activităţi în condiţiile în care din înscrisurile 
existente rezultă care erau atribuţiile acestuia. Revine reclamantului sarcina de a proba situaţia 
premisă, respectiv desfăşurarea unor activităţi care să îl îndreptăţească la anumite beneficii iar apoi 
angajatorului îi revine sarcina de a proba că a recunoscut aceste drepturi sau de a proba 
netemeinicia susţinerilor reclamantului. 

Astfel, expertul a apreciat că activitatea desfăşurată de reclamant ar fi trebuit încadrată în 
grupa I de muncă conform pct. 82 din Anexa I la Ordinul nr. 50/1990. Dar, expertul s-a raportat la o 
anumită activitate pretins desfăşurată de reclamant care ar fi fost alta decât cea corespunzătoare 
funcţiei, respectiv activităţi de întreţinere şi reparaţii la echipamentele tehnice folosite în procesele 
de tratament termic al oţelurilor din care erau confecţionate sapele de foraj. 

Or, reclamantul nu a dovedit că a desfăşurat această activitate. Expertul desemnat în cauză a 
arătat că reclamantul nu mai desfăşoară în prezent această activitate şi societatea angajatoare a 
trecut prin mai multe procese de reorganizare, expertiza fiind efectuată pe baza înscrisurilor. Aşadar 
expertul a analizat o anumită activitate din perspectiva încadrării ei în grupa I de muncă, dar nu 
rezultă din nicio probă că reclamantul a desfăşurat acea activitate iar nu activitatea care rezultă din 
carnetul de muncă şi care a fost încadrată în grupa II de muncă. 
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În ceea ce priveşte recunoaşterea grupei I de muncă printr-o hotărâre judecătorească în favoarea 
unei alte persoane, se reţine de asemenea că, fiind o problemă de probaţiune, iar nu una de principiu, de 
dezlegare a unei probleme de drept, este lipsită de relevanţă.  
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod pr.civ. se va respinge ca nefondat apelul.  

Decizia civilă nr. 448/CM/18.10.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

12. Cerere de constatare a încadrării unor locuri de muncă în grupa I de 
muncă. Situaţia în care activităţile desfăşurate nu sunt indicate în anexele la 
Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990. 

 
Raportat la prevederile pct.3 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990, este 

lipsit de orice dubiu faptul că activitatea desfăşurată de reclamanţi şi locurile lor de muncă trebuie să fie 
dintre cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Ordin.  

Aşadar, nu este suficient ca reclamanţii să fi lucrat în condiţii vătămătoare de natura celor care au 
determinat încadrarea unor anumite activităţi în grupa I sau II de muncă, ci este necesar ca ei să fi 
desfăşurat activităţi în locurile de muncă expres prevăzute în Ordinul nr. 50/1990.  

Dacă s-ar accepta recunoaşterea încadrării în grupa I sau II de muncă pentru alte activităţi decât 
cele indicate în Anexa 1 şi Anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990, pentru motivul că prezintă condiţii similare cu 
cele ale locurilor de muncă expres indicate în cuprinsul acestuia, ar însemna să se accepte ca instanţele să 
completeze un act normativ ceea ce ar constitui o încălcare a principiului constituţional al separaţiei 
puterilor în stat.  

Aşadar, ceea ce permite pct.3 din Ordinul nr. 50/1990 este recunoaşterea încadrării în grupa I sau 
II de muncă pentru angajaţi care au desfăşurat activităţi dintre cele indicate în anexele la Ordin chiar dacă 
nu au fost nominalizaţi în acest sens în procedura stabilită de pct.6 din acest act normativ, iar nu asimilarea 
sau echivalarea unor activităţi ce nu sunt prevăzute în actul normativ cu cele care sunt prevăzute în anexele 
sale, pentru motivul că ar prezenta condiţii de muncă asemănătoare. 

 
Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 50/1990 

Decizia ÎCCJ nr. 9/2016 - RIL 
Decizia CEDO din 12 februarie 2013, pronunţată în cauza Brîndușa Cimbru 

 și alţi 413 reclamanţi împotriva României 
Cauza CEDO Constantin Lucian Tunaru c. României  

(decizia de inadmisibilitate din 13 noiembrie 2012) 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub număr de dosar …/118/2014 
reclamanţii au chemat în judecată pârâta SC [...] SA BUCUREŞTI solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce se va pronunţa să oblige pârâta la acordarea grupei I de muncă, în procent de 100% din 
timpul efectiv de lucru, potrivit Ordinului nr. 50/1990, de la data angajării în cadrul acestei unităţi şi 
până la data de 01.04.2001. 
 Totodată, a fost chemată în judecată pârâta S.C. [...] S.A., prin Centrala [...], reclamanţii 
solicitând obligarea acestei pârâte la eliberarea unei adeverinţe tip, potrivit HG nr. 257/2011, Anexa 
nr. 14, în calitate de ultim angajator. În situaţia în care din probatoriul administrat va rezulta că 
activitatea concretă desfăşurată de unii reclamanţi se încadrează în activităţile prevăzute în anexa a 
II - a a Ordinului nr. 50/1990, s-a solicitat obligarea primei pârâte la acordarea grupei a II a de 
muncă şi pe cale de consecinţă, obligarea celei de-a a doua pârâte la eliberarea unei adeverinţe tip 
conform dispoziţiilor HG nr. 257/2011. 
 În motivarea cererii, reclamanţii au arătat că şi-au desfăşurat activitatea în cadrul [...] din 
cadrul Ministerului Energiei Electrice, efectuând lucrări de producere şi exploatare, întreţinere, 
reviziei, reparaţie, modernizare, la centrale termoelectrice care produceau energie electrică şi 
termică prin arderea de combustibil tip păcură sau gaz combustibil, activitate care se desfăşura în 
prezenţa unor tensiuni cu valori de până la 110.000 volţi. În urma apariţiei OG nr. 365/1998, 
respectiv HG nr. 627/2000, sistemul energetic s-a împărţit în SC [...] SA, SC [...] SA, SC [...] SA, 
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SC [...] SA şi SC [...] SA. SC [...] SA este cea care a preluat întreg patrimoniul întreprinderilor din 
cadrul Ministerului Energiei Electrice, atât în ceea ce priveşte instalaţiile, cât şi personalul angajat. 
Astfel, reclamanţii au avut de la acea dată şi până la 18.12.2002 (data înfiinţării SC [...] şi a 
Sucursalei [...] Constanţa), statutul de angajaţi ai [...] SA. 
 Reclamanţii au mai susţinut că felul muncii desfăşurate îi îndreptăţeşte la încadrarea în 
grupa I de muncă, fiind supuşi unui complex de factori de risc de îmbolnăvire şi accidentare, 
determinat de sarcina de muncă, de natura instalaţiilor avute în întreţinere şi exploatare şi de mediul 
în care se desfăşura activitatea.  
 În dovedirea cererii, reclamanţii au depus la dosar înscrisuri: copii ale carnetelor de muncă, 
practică judiciară, fişe post, documentaţie tehnică privind locurile de muncă. 
 La data de 08.05.2014, reclamanţii au depus cerere adiţională, prin care au solicitat să se 
constate că locurile de muncă în care reclamanţii şi-au prestat activitatea şi după 01.04.2001 sunt 
locuri de muncă încadrate în condiţii speciale şi, pe cale de consecinţă, s-a solicitat obligarea S. C. 
[...] SA prin Centrala [...] Constanţa să acorde acest beneficiu de la data de 1.04.2001, pe toată 
perioada în care fiecare reclamant a desfăşurat activitate în acel loc de muncă. 
 În apărare, pârâtele nu au formulat întâmpinare şi nu au propus probe. 

În vederea soluţionării acţiunii, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri şi 
proba cu expertiză în specialitatea protecţia muncii. Lucrarea a fost efectuată de expert [...], fiind 
depusă la dosar la data de 5.01.2015.   

La termenul din 06.10.2014, pârâta SC [...] SA a formulat note scrise prin care a învederat 
divizarea sa în două societăţi distincte, respectiv SC [...] Constanţa SA şi S.C. [...] S.A. Potrivit 
Proiectului de divizare, SC [...] Constanţa SA a dobândit o parte din activul societăţii divizate, 
având totodată dreptul de a sta în justiţie în nume propriu cu privire la patrimoniul astfel dobândit, 
inclusiv în litigiile aflate în derulare pe rolul instanţelor de judecată. Pe cale de consecinţă, pârâta 
SC [...] SA a solicitat scoaterea sa din cauză şi citarea în calitate de pârâtă a S.C. [...] Constanţa 
S.A., societate nou înfiinţată ca efect al divizării. 

La termenul de judecată din data de 12.01.2015, instanţa a dispus introducerea în cauză şi a 
SC [...] Constanţa SA, în calitate de pârâtă. 

La termenul de judecată din data de 9.02.2015, pârâta SC [...] SA a invocat excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive. La acelaşi termen, reclamanţii au învederat faptul că solicită constatarea 
condiţiilor de muncă numai până la data de 1.04.2001, nu şi după această perioadă.  

Prin sentinţa civilă nr. 389/23.02.2016 Tribunalul Constanţa a admis excepţia lipsei 
calităţii procesuale pasive invocată de pârâta SC [...] SA. A respins cererea formulată de 
reclamanţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] 
SA, ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. A respins 
cererea formulată de reclamanţii [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...] şi [...] în 
contradictoriu cu pârâtele SC [...] SA şi SC [...] Constanţa SA, ca neîntemeiată.   

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  
În temeiul art. 248 NCPC, instanţa a analizat cu prioritate excepţia lipsei calităţii procesuale 

pasive invocată de pârâta SC [...] SA, reţinând : 
Pârâta menţionată a fost chemată în judecată în calitate de ultim angajator al reclamanţilor, 

pentru eliberarea adeverinţelor care să ateste încadrarea în grupă superioară de muncă, potrivit 
Anexei nr. 14 la HG nr. 257/2011. Chiar dacă activitatea reclamanţilor s-a desfăşurat în concret în 
cadrul Sucursalei [...] Constanţa, fiind vorba despre o entitate fără personalitate juridică, acţiunea a 
fost îndreptată împotriva societăţii comerciale care putea sta în judecată în calitate de pârâtă. 

Pe parcursul judecăţii, a intervenit însă divizarea parţială a pârâtei SC [...] SA, prin 
desprinderea unor părţi din patrimoniu şi transmiterea acestora către două societăţi nou-constituite, 
SC [...] Constanţa SA şi SC [...] SA, a căror înregistrare în Registrul Comerţului s-a dispus prin 
Încheierea nr. 764/12.09.2014 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VI a Civilă, în dosar nr. 
…/3/2014. 

În consecinţă, fosta sucursală ce a funcţionat în cadrul punctului de lucru Centrala 
Termoelectrică Palas, a devenit societate comercială de sine-stătătoare, constituită prin divizarea 
parţială a SC [...] SA, de la care a preluat o parte din patrimoniu, incluzând drepturile şi obligaţiile 
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legate de personalul sucursalei, din care fac parte toţi reclamanţii din cererea de faţă. Acesta este şi 
motivul pentru care societatea nou-înfiinţată a preluat litigiul ce formează obiectul prezentului 
dosar, astfel cum rezultă din Anexa nr.2.11 la Proiectul de divizare, depusă în extras la dosar. 

În aceste împrejurări, instanţa a apreciat că a intervenit o transmitere a calităţii procesuale 
pasive, în condiţiile art. 38 NCPC, de la SC [...] SA către SC [...] Constanţa SA, societate introdusă 
în cauză în calitate de pârâtă, la termenul de judecată din data de 9.02.2015. 

Cum pârâtei SC [...] SA nu îi mai revine nici o obligaţie în raportul de drept material dedus 
judecăţii, excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a acesteia a fost admisă, cu consecinţa 
respingerii acţiunii formulate în contradictoriu cu pârâta menţionată ca fiind îndreptată împotriva 
unei persoane fără calitate procesual pasivă.  

În ceea ce priveşte fondul cererii formulate de reclamanţi în contradictoriu cu pârâtele  SC 
[...] SA şi SC [...] Constanţa SA, s-au reţinut următoarele: 
 În perioada 1969-1990 reclamanţii şi-au desfăşurat în cadrul fostei …, structură subordonată 
la nivel central Ministerului Energiei Electrice. După anul 1990, activitatea din sistemul energetic 
naţional s-a reorganizat, prin nr. HG nr. 627/2000 fiind înfiinţată SC [...] SA, în administrarea 
căreia se aflau mai multe centrale termoelectrice. Prin HG nr. 1524/2002, a fost înfiinţată SC [...] 
SA, ca filială a SC  [...] SA, având la rândul său mai multe sucursale, printre care şi Sucursala [...] 
Constanţa.  
 Potrivit art. 15 din Ordinul nr. 50/1990, dovedirea perioadelor de activitate desfăşurate în 
locurile de muncă şi activităţile ce se încadrează în grupele I şi II de muncă în vederea pensionării 
se face pe baza înregistrării acestora în carnetul de muncă conform metodologiei de completare a 
acestuia stabilite de Ministerul Muncii. 
 Conform art. 6 din Ordinul nr. 50/1990, nominalizarea persoanelor care se încadrează în 
grupele I si 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 fizica sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 

În lipsa oricăror menţiuni din carnetele de muncă, reclamanţii au solicitat obligarea pârâtei 
la recunoaşterea grupei superioare de muncă în care şi-au desfăşurat activitatea, demers care 
presupune verificarea de către instanţă a eventualei încadrări a activităţii prestate de reclamanţi în 
categoriile de locuri de muncă enumerate prin Ordinul nr. 50/1990. 

Potrivit carnetelor de muncă depuse la dosar, reclamanţii au îndeplinit diverse funcţii 
aferente activităţii de producere şi distribuire a energiei electrice şi termice, prin raportare la 
atribuţiile fiecăruia 

În acest sens, în cauză a fost efectuat un raport de expertiză tehnică judiciară în materia 
protecţia muncii, în cadrul căreia expertul a precizat că nu există o poziţie în anexa 1 a Ordinului nr. 
50/1990 care să se refere explicit şi exclusiv la activităţile de producere, transport şi furnizare a 
energiei electrice, aşa cum există referitor la alte sisteme, şi, ca atare, singura modalitate de 
abordare a fost aceea a asimilării (prin similitudinea riscurilor existente şi prin consecinţele acestor 
riscuri) cu activităţi şi domenii specificate explicit în anexele Ordinului nr. 50/1990. 
 În cuprinsul raportului de expertiză tehnică, s-a realizat o analiză a activităţii desfăşurate de 
fiecare dintre categoriile de personal menţionate, evidenţiindu-se în mod distinct condiţiile de 
muncă şi gradul de expunere la suprasolicitări, noxe şi riscuri, pentru identificarea posibilităţii de 
încadrare în grupă superioară de muncă, prin asimilare cu dispoziţiile Ordinului nr. 50/1990.  În 
acest sens, au fost avute în vedere buletinele de determinări de zgomot nr. 122-160/1.04.1991 
realizate de Direcţia Sanitară Constanţa, buletinele de determinare a nivelului de zgomot nr. 12-
39/23.04.1992 (Direcţia Sanitară Constanţa)  şi nr. 4-7/20.11.2001 (INCDPM Bucureşti), buletinul 
de determinări de toxicologie sanitară în mediul de muncă nr. 877/20.06.1995 (Centrul de medicină 
preventivă Constanţa) şi buletinele de analiză nr. 5-8/iulie - august 1997 (INCDPM Constanţa). 
Astfel, expertul judiciar a stabilit că pentru activităţile desfăşurate de aceştia există similitudini 
evidente cu cele ale altor categorii profesionale încadrate în grupa I şi II de muncă şi reglementate 
în mod expres de Ordinul 50/1990. 
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 Însă instanţa a apreciat că raportul de expertiză nu este în concordanţă cu normele privitoare 
la modalitatea de stabilire, în acord cu Ordinul nr. 50/1990, a locurilor apte a fi încadrate în grupele 
I şi a II a de muncă, în perioada anterioară datei de 01.04.2001. Probatoriul nu se poate limita la 
efectuarea în prezent a unei expertize judiciare care să constate condiţiile actuale de lucru, întrucât 
încadrarea într-o grupă sau în alta nu era nici la acea dată şi nici acum atributul expertului, ci al 
conducerii unităţilor, care împreună cu sindicatele din unităţi apreciau care persoane îşi desfăşoară 
activitatea în condiţii deosebite de muncă, apte să-i încadreze munca în grupa I (art. 6 din Ordinul 
nr. 50/1990). 

La rândul lor, decidenţii menţionaţi nu puteau stabili în mod discreţionar încadrarea acestor 
persoane în sfera de aplicare a Anexei 1, fiind ţinuţi de o serie de condiţionalităţi, prevăzute prin 
actul normativ: condiţii deosebite de muncă, concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele 
(nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasa, 
risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.), confom art. 6 din respectivul ordin al 
Ministrului Muncii. 

Concluziile raportului de exeprtiză nu se bazează pe niciun buletin de determinare a 
nivelului de noxe sau pe alte determinări concrete ale condiţiilor de muncă, pe existenţa 
îmbolnăvirilor profesionale sau pe orice alte date certe care să ateste condiţiie de muncă la 
societatea pârâtă. 

Este irelevantă concluzia expertului că reclamanţii lucrează în condiţii la fel de nefavorabile 
de microclimat, noxe, suprasolicitare fizică şi nervoasă, risc de accidente şi boli profesionale ca şi 
alte personae pe care Ordinul nr. 50/1990 le încadrează în grupa I de muncă, atât timp cât acelaşi 
ordin nu le prevede. Mai mult, legiutorul a prevăzut în mod expres că determinările de noxe să fie 
efectuate de către organele Ministerului Sănătăţii sau în laboratoarele de specialitate ale unităţilor, 
determinări ce trebuie confirmate de către inspectorii teritoriali pentru protecţia muncii, care, la data 
efectuării analizei, constată că s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare a condiţiilor şi că 
toate instalaţiile de protecţie a muncii funcţionau normal, şi nu de un expert tehnic. 

De altfel, dacă se identificau asemenea factori, era stabilit să se verifice dacă, în pofida 
măsurilor luate de unitate pentru normalizarea condiţiilor de muncă, nivelul noxelor existente la 
locurile (activităţile, meseriile, funcţiile) prevăzute în aceste grupe depăşeşte nivelul maxim admis 
prevăzut în Normele republicane de protecţie a muncii (art. 4 din Ordinul nr. 50/1990). 

Deşi în cauză, raportat la precizările reclamanţilor depuse la termenul de judecată din data 
de 09.02.2015, nu îşi găsesc aplicarea legală prevederile Legii nr. 226/2006 şi cele ale HG nr. 
1025/2003, se constată că există o identitate de situaţii juridice, în sensul că atât actul normativ sus-
citat, cât şi legislaţia adoptată în domeniul condiţiilor speciale şi a celor deosebite de muncă după 
01.04.2001 nu atribuie salariatului sau angajatorului facultatea stabilirii, în mod unilateral, a naturii 
muncii desfăşurate; sunt în egală măsură impuse cerinţe privind determinarea specializată a 
existenţei şi nivelului noxelor, întocmirea unor raporte de către organele competente în domeniul 
securităţii în muncă şi evaluarea impactului acestor condiţii asupra potenţialului de muncă al 
salariaţilor.  

Or, din acest punct de vedere, s-a reţinut că în cuprinsul lucrării expertul şi-a declinat 
competenţa în a lămuri dacă este îndeplinită şi condiţia existenţei îmbolnăvirilor profesionale şi a 
accidentelor de muncă, dar şi faptul că nici în procedura ulterioară datei de 01.04.2001 unitatea nu a 
primit în contextul dat de H.G. nr. 1025/2003 (care a asimilat condiţiile de muncă ale grupei I cu 
cele speciale de muncă) avizul încadrării locurilor de muncă în această modalitate. 

În consecinţă, nu există motive pentru ca activitatea reclamanţilor să fie încadrată în grupa I 
sau a II a de muncă. 

În ceea ce priveşte susţinerea reclamanţilor potrivit căreia există hotărâri judecătoreşti 
irevocabile în favoarea unor reclamanţi care au lucrat în acelaşi domeniu şi chiar pe aceleaşi posturi, 
instanţa consideră că practica judiciară depusă la dosar nu este obligatorie pentru instanţă, întrucât 
hotărârile judecătoreşti pronunţate în alte cauze sunt opozabile doar părţilor litigante din cauza 
respectivă, şi nu erga omnes. În consecinţă, instanţa trebuie să se bazeze în pronunţarea soluţiei 
adoptate pe temeiuri de drept aplicabile speţei dedusă judecăţii şi pe propria convingere, rezultată 
din analizarea situaţiei de fapt raportată la probele administrate în cauză. De altfel, CEDO, prin 
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hotărârea pronunţată la data de 6.12.2007 în cauza Beian contra României, a precizat faptul că 
divergenţele de jurisprudenţă constituie prin natură, consecinţa inerentă a oricărui sistem judiciar 
care se bazează pe un ansamblu de instanţe de fond având autoritate asupra competenţei lor 
teritoriale, iar rolul de a reglementa acest contradicţii ale jurisprudenţei revine instanţei supreme. 

Pentru considerentele de fapt şi de drept expuse, cererea de chemare în judecată a fost 
respinsă ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel reclamanţii invocând următoarele: deşi 
probatoriul a fost acelaşi cu cel folosit cu notorietate în astfel de cauze (expertiză tehnică de 
specialitate), care au fost admise la scară largă atât la Tribunalul Constanţa cât şi la nivel naţional, 
pentru mii de oameni aflaţi în situaţia apelanţilor, instanţa în mod netemeinic si arbitrar a ales ca 
acesta acţiune să fie respinsă; nu există nici un motiv obiectiv pentru care aceasta cauză şi aceşti 
apelanţi să poată face notă discordantă faţă de colegii lor care si-au câştigat deja în mod definitiv şi 
irevocabil aceste drepturi şi ale căror posturi şi condiţii de muncă au fost identice cu cele care au 
făcut obiectul prezentei cauze; în acest sens, se poate observa faptul că a depus la dosarul cauzei la 
fond o numeroasă practică judiciară; cu toate că instanţa a reţinut în considerente faptul că are 
cunoştinţă de practica instanţelor naţionale şi cea a Tribunalului Constanţa, consideră că mai 
importantă este propria convingere raportată la situaţia de fapt şi nu indică nici un motiv obiectiv în 
acest sens, lăsând de înţeles că aceasta este pur şi simplu voinţa arbitrară a instanţei, ce nu suportă 
vreun comentariu; în ceea ce priveşte motivele de drept, a căror absenţă o invocă instanţa de fond, 
arată următoarele: potrivit art.3 din Ordinul 50/1990 "Beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de 
muncă, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: 
muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori 
tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi 
activităţile prevăzute - în anexele 1 şi 2. Beneficiază, de asemenea, de aceleaşi drepturi personalul 
muncitor din construcţii-montaj sau din alte activităţi, care realizează lucrări de extinderi, 
modernizări sau reparaţii ale capacităţilor de producţie şi care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 
condiţii cu personalul beneficiarului încadrat în grupele I şi II de muncă."; în cauză sunt aplicabile 
dispoziţiile articolului citat având în vedere atât scrisoarea MMPS nr. 84823/1990, în care se arată 
că activităţile reclamanţilor se încadrează în grupele de muncă I şi II în măsura în care aceştia îşi 
desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii ca salariaţii încadraţi în grupa I şi II, cât şi concluziile 
raportului de expertiză; per a contrario, interpretând limitativ dispoziţiile Ordinului 50/1990, s-ar 
ajunge la încălcarea art.14 din CE.D.O. care prevede interzicerea discriminării; Decizia Î.C.C.J. nr. 
254/20.09.2004 dată în recurs în anulare în complet de 9 judecători se arată că restrângerea sferei de 
aplicare a ordinului şi crearea de categorii distincte de beneficiari, în raport cu situaţia pe care 
aceştia o aveau atunci când i s-au adus modificări sau completări, ar fi de natură să creeze 
discriminări tocmai acolo unde s-a urmărit tratarea egală şi nediferenţiată a tuturor celor care au 
activat în condiţii similare de muncă, indiferent de perioada în care au lucrat; în cauza Andrejeva 
contra Lituaniei, soluţionată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se arată că articolul 14 nu 
Interzice unui stat membru să trateze unele grupuri în mod diferenţiat pentru a corecta "unele 
inegalităţi /actuale" dintre ele; în fapt, în anumite împrejurări, absenţa unui tratament diferenţiat 
pentru a corecta o inegalitate, poate, atunci când nu există o justificare obiectivă şi rezonabila, să 
ducă la încălcarea prevederii respective, în cauza supusă judecăţii considerăm că nu există nici o 
justificare rezonabilă şi obiectivă pentru care reclamanţii care au lucrat în aceleaşi condiţii de 
muncă pe care legea le încadrează în grupa l sau II de muncă să nu beneficieze şi ei de acordarea 
grupei de muncă corespunzătoare, aceasta cu atât mai mult cu cât colegi ai acestora (alţi angajaţi ai 
pârâtelor) şi-au obţinut deja aceste drepturi prin hotărâri judecătoreşti definitive; în ce priveşte 
raportul de expertiză tehnică judiciară, realizat de un expert în protecţia, sănătatea şi securitatea 
muncii, acesta a reliefat având la bază date tehnice concrete, faptul că pentru activităţile desfăşurate 
de apelanţi în perioadele analizate există similitudini evidente cu cele ale altor categorii 
profesionale încadrate în grupa I şi II de muncă, reglementate în mod expres de Ord. 50/1990, 
respectiv aceştia se supun aceloraşi riscuri precum cei nominalizaţi de actul legislativ; expertiza 
tehnică efectuată în cauză a identificat mediul de lucru, condiţiile grele în care au lucrat reclamanţii, 
riscurile la care au fost supuşi, atât prin perceperea efectivă a instalaţiilor, a atribuţiilor de serviciu, 
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a echipamentului din dotare, a felului muncii desfăşurate de fiecare apelant în parte, cât şi din 
observarea înscrisurilor privind condiţiile grele de muncă şi factorii de risc; prin concluziile 
raportului de expertiză necontestat de părţi, s-a arătat că apelanţii ar trebui să fie încadraţi în grupe 
de muncă; în materia litigiilor de muncă, sarcina probei aparţine pârâtului; după cum se poate lesne 
observa, pârâtele nu au propus probe şi nu au formulat întâmpinare; de asemenea, pârâtele nu au 
făcut nici un fel de probă în legătură cu eventuale măsuri, de normalizare a condiţiilor de muncă sau 
de reducere a expunerii la riscuri, noxe, suprasolicitări fizice sau nervoase etc. 

Consideră că în mod corect a fost admisă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a SC [...] 
S.A. 

Solicită instanţei să observe faptul că aspectele argumentate sunt în totală conformitate cu 
opinia separată formulată în cauză de asistent judiciar [...], care a opinat în sensul admiterii acţiunii 
aşa cum a fost precizată. 

Pentru motivele expuse mai sus, solicităm admiterea apelului şi modificarea sentinţei de fond 
in sensul admiterii acţiunii aşa cum a fost formulată şi precizată. 

În drept, se invocă disp. art.466 si urm. Cod. Proc.civ, Ord. 50/1990 
Intimata pârâtă [...] Constanţa SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat  respingerea 

apelului şi menţinerea hotărârii pronunţate de instanţa de fond ca legală şi temeinică. În acest sens 
a reiterat, în esemţă, susţinerile prezentate şi în faţa primei instanţe. 

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 :  
 Trebuie avut în vedere că, prin Decizia nr. 9/2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în recurs în interesul legii, s-a stabilit cu caracter obligatoriu că „[î]n interpretarea şi 
aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale 
nr. 50/1990, instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, 
ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 1969-1 
aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă.” 
 Aşadar, Curtea urmează a analiza fondul pretenţiilor reclamanţilor. 
 În acest sens se are în vedere că, într-adevăr, potrivit pct.3 din Ordinul nr. 50/1990,   
„[b]eneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, potrivit celor menţionate, fără limitarea 
numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, 
personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de 
personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. „  
 Aşadar, textul normativ este lipsit de orice dubiu în sensul că activitatea desfăşurată de 
reclamanţi şi locurile lor de muncă trebuie să fie dintre cele prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la 
Ordin. 
 Aşadar, nu este suficient ca reclamanţi să fi lucrat în condiţii vătămătoare de natura celor 
care au determinat încadrarea unor anumite activităţi în grupa I sau II de muncă, ci este necesar ca 
ei să fi desfăşurat activităţi în locurile de muncă expres prevăzute în Ordinul nr. 50/1990. 
 Dacă s-ar accepta recunoaşterea încadrării în grupa I sau Ii de muncă pentru alte activităţi 
decât cele indicate în Anexa 1 şi Anexa 2 la Ordinul nr. 50/1990, pentru motivul că prezintă condiţii 
similare cu cele ale locurilor de muncă expres indicate în cuprinsul acestuia, ar însemna să se 
accepte ca instanţele să completeze un act normativ ceea ce ar constitui o încălcare a principiului 
constituţional al separaţiei puterilor în stat. 
 Aşadar, ceea ce permite pct.3 din Ordinul nr. 50/1990 este recunoaşterea încadrării în grupa 
I sau II de muncă pentru angajaţi care au desfăşurat activităţi dintre cele indicate în anexele la Ordin 
chiar dacă nu au fost nominalizaţi în acest sens în procedura stabilită de pct.6 din acest act 
normativ, iar nu asimilarea sau echivalarea unor activităţi ce nu sunt prevăzute în actul normativ cu 
cele care sunt prevăzute în anexele sale, pentru motivul că ar prezenta condiţii de muncă 
asemănătoare. 
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 Activităţile desfăşurate de reclamanţi nu sunt prevăzute, însă, în anexele la Ordinul nr. 
50/1990. De altfel, aceştia nici nu au făcut susţineri în acest sens, în cererea de chemare în judecată 
arătând doar că au lucrat în concret în condiţii vătămătoare similare celor în care se desfăşoară 
activităţile indicate în Ordinul 50/1990. 
 Ca urmare, chiar dacă în raportul de expertiză s-a arătat că reclamanţii au desfăşurat 
activităţi în condiţii vătămătoare, similare celor în care se desfăşurau activităţile prevăzute în 
Ordinul nr. 50/1990, întrucât activităţile desfăşurate de aceştia nu sunt prevăzute în acest act 
normativ, nu poate fi obligat pârâtul la recunoaşterea încadrării activităţii reclamanţilor în grupe 
superioare de muncă.  
 Faptul că în trecut, alţi reclamanţi au obţinut recunoaşterea încadrării în grupe superioare de 
muncă, în sine, nu poate justifica admiterea acţiunii reclamanţilor. Astfel, condiţiile de muncă 
trebuie analizate în concret de la caz la caz, pentru a verifica dacă pct.3 din Ordinul nr. 50/1990 este 
aplicabil. Pe de altă parte, reclamanţii au invocat hotărâri pronunţate de instanţa de fond, putând 
exista soluţii divergente în jurisprudenţă şi urmare a faptului că unele hotărâri pronunţate de prima 
instanţă nu sunt supuse controlului jurisdicţional în căile de atac fie pentru că acestea nu sunt 
exercitate sau sunt tardiv exercitate fie din cauza limitelor învestirii instanţei de control judiciar care 
nu permit analiza în fond a cauzei. 
 Tocmai Decizia nr. 9/2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în 
interesul legii, dovedeşte existenţa practicii judiciare neunitare.  

Pe de altă parte, astfel cum a arătat Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Decizia de 
inadmisibilitate din 12 februarie 2013, pronunţată în cauza Brîndușa Cimbru și alţi 413 reclamanţi 
împotriva României (cererea nr. 2665/06), precum şi în cauza Constantin Lucian Tunaru c. 
României (decizia de inadmisibilitate din 13 noiembrie 2012), posibilitatea unei practici judiciare  
neunitare reprezintă o trăsătură inerentă a oricărui sistem judiciar care are la bază mai multe curţi de 
apel, cu autoritate asupra razei lor de competenţă teritorială şi astfel de diferenţe pot apărea, de 
asemenea, în cadrul aceleiaşi instanţe, însă, în sine, acest fapt nu poate fi considerat drept unul 
contrar Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Curtea a mai 
arătat că, pentru a verifica dacă pronunţarea unor soluţii diferite în cazuri similare, reprezintă sau nu 
o încălcare a dreptului la un proces echitabil, sub aspectul nerespectării principiului securităţii 
raporturilor juridice, instanţa europeană analizează în primul rând dacă a existat la nivel intern o 
divergenţă „profundă şi persistentă”, dacă dreptul intern prevede un mecanism pentru unificarea 
acestor practici şi, în ultimul rând, dacă acest mecanism a funcţionat eficient în speţă. 
 Or, tocmai faptul că practica judiciară invocată este regăsită la nivelul Tribunalului 
Constanţa, nu rezultă existenţa unor soluţii pe fond la nivelul Curţii de Apel Constanţa şi prin 
Decizia nr. 9/2016, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a fost soluţionat un recurs în 
interesul legii cu privire la această problemă, conduce la concluzia că nu se poate reţine motivul de 
apel vizând practica judiciară neunitară. 
 Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 503/CM/09.11.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
13. Condiţiile în care se poate reţine existenţa unei modificări unilaterale a 

contractului individual de muncă. Repartizarea angajatului la alt compartiment 
în aceeaşi locaţie. Inexistenţa unei modificări a locului de muncă. 

 
Nu se poate reţine existenţa unei modificări a contractului individual de muncă în ceea ce priveşte 

locul muncii sau al felului muncii atunci când un asistent medical este repartizat de conducerea spitalului în 
cadrul altui compartiment în aceeaşi clădire.  

 
Art.17 alin.3 lit.b) din Codul Muncii  

Art.40 alin.1 lit.a), art. 41 alin.1, art. 43 din Codul Muncii  
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 Prin cererea formulată de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâtul Spitalul Orăşenesc 
[...], înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2015 s-a solicitat anularea 
dispoziţiei nr… ./29.10.2014 prin care s-a dispus detaşarea pe perioadă nedeterminată a reclamantei 
pe un alt post în cadrul aceleiaşi unităţi şi fără acordul reclamantei, obligarea pârâtului la 
reîncadrarea acesteia pe postul de asistent medical principal pe care îl ocupa înainte de detaşare în 
cadrul compartimentului de medicină internă şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivare, reclamanta a arătat că este angajata pârâtului conform contractului individual de 
muncă nr. …/01.03.1999 în calitate de asistent medical, iar iniţial a fost angajată la secţia de 
pediatrie ca asistent medical generalist, iar ulterior prin dispoziţia nr. …/20.03.2005 la solicitarea sa 
a fost transferată pe un post vacant în compartimentul boli interne unde a lucrat până în luna 
octombrie 2014 când, în baza dispoziţiei nr…./29.10.2014, a fost detaşată în cadrul 
compartimentului posturi fixe fără acordul său expres, ci în baza unei decizii unilaterale a 
conducerii spitalului. 

Reclamanta a apreciat că acest lucru s-a produs ca urmare a unor discuţii pe care le-a avut cu 
una dintre infirmiere. 

S-a mai susţinut că la data de 29.10.2014 a primit o dispoziţie de detaşare la compartimentul 
posturi fixe EKG unde era nevoie de personal fără a i se preciza perioada detaşării cu toate că 
managerul i-a dat asigurări că va reveni pe post într-o perioadă scurtă. 

La data de 01.01.2015 a fost schimbat managerul spitalului reclamata mergând să se 
informeze despre situaţia locului de muncă. 

La data de 15.03.2015 reclamanta a solicitat în scris revenirea pe postul pe care era încadrată 
solicitare la care a primit răspunsul nr.503/ prin care i se aduce la cunoştinţă că a fost mutată în alt 
compartiment în baza deciziei nr.166/29.10.2014 având reclamaţii. 

Totodată, s-a arătat faptul că „ne cerem scuze decizia nr…./29.10.2014 a fost formulată 
greşit cu detaşare, ci de fapt a fost mutare care de fapt a fost schimbat locul muncii”. 

Luând în considerare acest răspuns, reclamanta a considerat decizia nelegală fără a respecta 
codul muncii. 

Reclamanta a considerat că aşa zisa solicitare a personalului din secţia de boli interne de a 
nu fi reprimită pe secţie este abuzivă. 

Pârâtul a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia tardivitatea formulării cererii, iar 
pe fondul cauzei se susţine lipsa de fundament a acţiunii având în vedere că nu s-a schimbat postul 
reclamantei, nu a existat o detaşare în sensul codului muncii, nu s-a modificat locul muncii şi 
niciunul din elementele esenţiale ale contractului individual de muncă. 

S-a susţinut că în realitate nu a existat nici un fel de detaşare şi nicio modificare a postului 
reclamantei care porneşte de la premisa greşită că dispoziţia contestată reprezintă o decizie de 
sancţionare disciplinară aspect nereal deoarece această decizie reprezintă de fapt un act managerial 
al angajatorului care îşi exercită prerogativele de administrare şi eficientizare a activităţii sale prin 
repartizarea corespunzătoare a salariaţilor. S-a mai susţinut că reclamanta este angajata unităţii 
pârâte din anul 1999 în funcţia de asistent medical generalist cu  desfăşurarea activităţii la sediul 
unităţii spitaliceşti şi că aceasta este într-o vădită eroare cu privire la locul muncii ca urmare a 
vechilor modele de contracte de muncă. Se mai susţine că dispoziţia criticată  este un ordin de 
serviciu fără a fi vorba de modificarea locului de muncă. 

A mai motivat pârâtul că s-a impus emiterea dispoziţiei ca urmare a reclamaţiilor făcute de-a 
lungul timpului de pacienţi, medici, asistente şi infirmiere cu privire la problemele pe care aceasta 
le cauza. 

Pe parcursul judecării cauzei a fost administrată proba cu înscrisuri, proba testimonială şi 
proba cu interogatoriul. 

Excepţia tardivităţii acţiunii a fost respinsă prin încheiere interlocutorie la data de 9 
septembrie 2015. 
  Prin sentinţa civilă nr.2731 din 21 octombrie 2015, Tribunalul Constanţa a admis 
acţiunea formulată de  reclamanta [...], a anulat dispoziţia nr.166/29.10.2014 emisă de pârâtul 
Spitalul Orăşenesc [...] şi a obligat pârâtul să o reintegreze pe reclamantă pe postul avut 
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anterior deciziei anulate, respectiv asistent generalist în cadrul compartimentului de medicină 
internă din cadrul Spitalului Orăşenesc [...]. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
  Reclamanta [...] este angajată în cadrul instituţiei spitaliceşti pârâte Spitalul Orăşenesc [...] 
din anul 1999 în funcţia de asistent generalist. 

Prin dispoziţia nr. …/20.03.2005 a Spitalului Orăşenesc [...] s-a decis ca începând cu data de 
20.03.2005 se transferă pe post vacant de asistent medical în cadrul compartimentului de boli 
interne  

Prin dispoziţia nr…./29.10.2014 emisă de pârât s-a stabilit ca începând cu data de 
29.10.2014 reclamanta va fi detaşată în cadrul compartimentului posturi fixe. Reclamanta s-a 
prezentat la noul loc de muncă solicitând la data de 4.03.2015 să i se comunice care este perioada de 
detaşare în cadrul aceleiaşi instituţii. 

Prin adresa nr. …/11.03.2015 i se răspundea reclamantei că „a fost mutată în alt 
compartiment în baza deciziei nr…./29.10.2014 având reclamaţii din partea colectivului din cadrul 
compartimentului de medicină internă şi că decizia nr. …/29.10.2014 a fost formulată greşit 
detaşare ci de fapt a fost mutare, care de fapt a fost schimbat locul muncii.” 

Analizând aceste acte, instanţa a constatat că prin dispoziţia nr. …/29.10.2014 a fost 
modificat contractul individul de muncă prin schimbarea  locului muncii fără a exista acordul 
salariatului. 

Potrivit art. 41 din Codul muncii: (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat 
numai prin acordul părţilor. 
  (2) Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este 
posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod. 
 (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele 
elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) condiţiile de muncă; e) 
salariul; f) timpul de muncă şi timpul de odihnă. 
  Totodată potrivit art. 42 se recunoaşte posibilitatea modificării unilaterale a locului muncii 
de către angajator prin apelarea de către acesta la instituţia delegării sau detaşării „salariatului într-
un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.” 
 Locul de muncă al reclamantei a fost expres prevăzut în contractul de muncă, respectiv 
secţia pediatrie, loc de muncă ce a fost ulterior modificat conform acordului părţilor la data de 
20.03.2005 când reclamanta a fost transferată la secţia de boli interne având în vedere cererea 
acesteia înregistrată sub nr. …/17.03.2005. 

Astfel, instanţa a constatat că în mod greşit pârâtul apreciază că locul de muncă al 
reclamantei îl reprezintă sediul unităţii spitaliceşti în pofida înscrisurilor aflate la dosar ce atestă 
expres că locul de muncă al reclamantei a fost după cum s-a arătat expres convenit de părţi ca fiind 
secţia de pediatrie , iar ulterior secţia de boli interne. 

Acesta este şi motivul pentru care iniţial s-a emis o decizie de detaşare care ar fi permis  
angajatorului schimbarea locului muncii fără acordul salariatului. Însă această detaşare are caracter 
nelegal pe de o parte deoarece nu se stipulează durata detaşării iar pe de altă parte nu erau 
îndeplinite condiţiile detaşării schimbarea locului de muncă făcându-se la acelaşi angajator. 

Aşadar raportat la textele legale mai sus indicate contractul individual de muncă nu poate fi 
modificat decât prin acordul părţilor situaţie ce nu se regăseşte în prezenta cauză. 

Lipsa acordului reclamantei rezultă şi din motivarea ulterioară a pârâtului care a precizat că 
decizia de mutare a avut la bază reclamaţiile din baza colectivului din cadrul compartimentului de 
medicină internă . În speţa de faţă prin trecerea salariatei reclamante la un alt compartiment acesteia 
i-a fost schimbat locul muncii astfel cum acesta a fost indicat iniţial prin contractul de muncă şi 
ulterior modificat prin dispoziţia nr. …/20.03.2005, situaţie în care nu se poate pretinde că nu s-au 
schimbat elementele contractului. 

Răspunsul oferit reclamantei prin adresa nr. 503/11.03.2015 prin care se precizează că 
„decizia nr…./29.10.2014 a fost formulată greşit detaşare, ci de fapt a fost mutare, care de fapt a 
schimbat locul muncii” şi că reclamanta „a fost mutată în alt compartiment … având reclamaţii din 
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partea colectivului ”întăreşte convingerea că a avut loc o modificare a contractului individual de 
muncă fără acordul părţilor.  
  Cum această modificare nu se putea face fără acordul salariatului, tribunalul a dispus 
anularea dispoziţiei nr…./29.10.2014 şi a obligat pârâtul să o reintegreze pe reclamantă pe postul 
avut anterior deciziei anulate. 
  Împotriva încheierii interlocutorie din 09.09.2015 şi a sentinţei pronunţate în cauză a 
declarat apel pârâtul Spitalul Orăşenesc [...], invocând în esenţă următoarele: soluţia instanţei 
de fond este netemeinică şi nelegală în ceea ce priveşte excepţia tardivităţii formulării acţiunii; 
reclamanta şi-a exercitat cu rea credinţă drepturile procesuale, comiţând un abuz de drept, întrucât 
cu bună ştiinţă a indus în eroare instanţa de judecată cu privire la data în care i-a fost comunicată 
dispoziţia nr. …/29.10.2014; mai mult, prin acţiunea dedusă judecăţii, intimata a reliefat o situaţie 
de fapt nereală cu privire la comunicarea dispoziţiei, ascunzând deliberat că aceasta i-a fost 
comunicată încă din 29.10.2014; instanţa de fond, abia după soluţionarea excepţiei a dat cuvântul 
părţilor pentru propunere şi administrare de probe, deşi însăşi reclamanta prin apărător a solicitat 
unirea acestei excepţii cu fondul; cu ocazia administrării probelor încuviinţate de instanţă, a rezultat 
fără niciun dubiu că reclamanta a primit şi a pus în executare încă din data de 29.10.2014 dispoziţia 
contestată; faţă de toate aceste probe, raportat la obiectul acţiunii, în temeiul art. 268 alin. 1 lit. (a) şi 
(b) din Codul Muncii, rezultă că excepţia tardivităţii este fondată; pe fondul cauzei, soluţia primei 
instanţe este greşită, întrucât aceasta nu a ţinut cont de specificul unităţii noastre, de specificul 
muncii reclamantei, precum şi de dispoziţiile legale în materie pe care aceasta este obligată să le 
respecte; din toate motivele invocate de intimata-reclamantă în cuprinsul acţiunii, instanţa de fond, 
neluând în considerare apărările pârâtului, a reţinut doar că acesteia i-a fost schimbat locul muncii, 
respectiv de la secţia de boli interne la secţia EKG; consideră că această apreciere este greşită, 
conducând la o soluţie netemeinică şi nelegală, fiind contrazisă atât de doctrină cât şi de practica 
judiciară; locul muncii nu se identifică nici în practică nici în doctrină cu o secţie, ci cu adresa 
locului de muncă, în speţă sediul social al angajatorului; prin probatoriul administrat au fost 
combătute toate apărările reclamantei, rezultând chiar că aceasta şi-a exercitat abuziv drepturile 
procesuale; pe parcursul procesului reclamanta a avut o atitudine oscilantă cu privire la motivele 
sale de fapt şi de drept invocate în susţinerea acţiunii, atitudine care o caracterizează pe aceasta şi la 
locul de muncă şi care a determinat luarea măsurii organizatorice conform dispoziţiei nr. 
…/29.10.2014, însă instanţa de fond a ignorat acest aspect extrem de important; pe lângă această 
incertitudine asupra criticilor formulate, a apreciat reclamanta că prin dispoziţia nr. …/29.10.2014 i 
s-a modificat unilateral salariul şi locul muncii, deşi menţionează în considerente că „mutarea" în 
cadrul secţiei de boli interne a avut loc tot în baza unei dispoziţii (dispoziţia nr. …/20.03.2005), 
recunoscând în acest fel atributul angajatorului de a da dispoziţii cu caracter organizatoric, fără a 
afecta în vreun fel, locul muncii, felul acesteia sau remuneraţia salariatei; instanţa de fond nu a avut 
în vedere şi această situaţie de fapt, ci a reţinut doar că anterior emiterii dispoziţiei contestate, 
intimata reclamantă a fost „mutată" la secţia de boli interne tot în baza unei dispoziţii; dispoziţia nr. 
…/20.03.2005 nu poate fi apreciată ca fiind un act adiţional, cum greşit încearcă să justifice instanţa 
de fond în considerente, ci reprezintă un act de management al angajatorului, fără a implica o 
schimbare a locului muncii; instanţa de fond a ignorat apărările pârâtului, considerând nefondat că 
în speţă sunt incidente dispoziţiile art. 41 din Codul Muncii; s-a indicat în mod expres că locul 
muncii reclamantei a rămas mereu acelaşi, respectiv sediul unităţii angajatoare, unde a prestat 
continuu aceeaşi muncă de asistent medical generalist conform necesitaţilor unităţii; instanţa de 
fond în mod greşit a considerat că prestarea aceleiaşi munci, cu aceeaşi remuneraţie, la aceeaşi 
adresă şi acelaşi angajator, dar în secţii diferite reprezintă o modificare a locului muncii; reclamanta 
a fost distribuită în secţia EKG, întrucât avea calificarea necesară, era nevoie de personal în acea 
secţie şi nu şi-a putut îndeplini corespunzător obligaţiile în cadrul secţiei de boli interne; din probele 
administrate în cauză, rezultă că dispoziţia nr. …/29.10.2014 reprezintă un act de management 
eficient al angajatorului; sancţiunea disciplinară este un atribut al angajatorului şi nu o obligaţie; 
raportat la istoricul medical al reclamantei şi la situaţia familială s-a considerat că un act managerial 
este mai eficient în rezolvarea problemelor, fără a-i afecta în vreun fel drepturile salariale şi care să 
nu contravină nici obiectului de activitate al angajatorului; faptele reclamantei au fost extrem de 
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grave, în sensul că a pus sănătatea pacienţilor în pericol şi a creat probleme grave de cooperare în 
cadrul echipei, însă s-a dovedit prin dispoziţia de lucru către aceasta că s-au rezolvat problemele, 
fără consecinţe nefaste pentru niciuna dintre părţi; toate afirmaţiile reclamantei din cuprinsul 
acţiunii sunt contrare realităţii, nefiind susţinute de nicio probă pertinentă şi concludentă; emiterea 
dispoziţiei nr. …/29.10.2014 s-a dovedit a fi benefică inclusiv pentru reclamantă care nu-şi poate 
adapta atitudinea pentru prestarea unei munci în echipă. Deşi diagnosticată cu probleme psiho-
comportamentale, după începerea activităţii acesteia în cadrul secţiei EKG a rezultat că este aptă de 
muncă (potrivit scrisorii medicale din 2015 depusă de reclamantă); evitarea de către aceasta a 
prestării muncii în echipă i-a fost benefică, la fel şi unităţii, fiind asigurat şi dreptul pacienţilor la 
tratament adecvat atât medicamentos cât şi din partea personalului medical; faptul că dispoziţia a 
fost emisă în scris nu poate reprezenta o dovadă a unei modificări unilaterale a unuia din elementele 
esenţiale ale contractului individual de muncă; din punct de vedere administrativ şi managerial s-a 
impus emiterea în scris a dispoziţiei pentru a se asigura un flux normal al informaţiei şi un circuit 
adecvat al înscrisurilor din punct de vedere organizatoric. 

Pentru aceste argumente, apelantul pârât solicită admiterea apelului, în principal 
schimbarea în tot a încheierii interlocutorie, în sensul respingerii acţiunii ca tardiv formulată, 
iar în subsidiar schimbarea în tot a sentinţei civile apelate, în sensul respingerii acţiunii ca 
nefondată. 
 Intimata reclamantă [...] a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului 
ca neîntemeiat. În cuprinsul motivării a reiterat, în esență, susținerile cuprinse în cererea de 
chemare în judecată. 
 În apel s-a administrat proba cu înscrisuri, respectiv contractul de management 
(nr…./23.02.2011), Regulamentul de Ordine Interioară al Spitalului Orășenesc [...] 
(nr…./01.09.2012) și Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului Orășenesc [...] 
(nr…./01.09.2012). 

Analizând încheierea interlocutorie şi sentinţa apelate de unitatea pârâtă 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:  

Cu privire la excepția tardivității formulării contestației: 
Având în vedere că dispoziția nr…./29.10.2014 avea un conținut neclar și folosea un termen 

impropriu, respectiv acela de detașare, iar reclamanta a solicitat precizări ce i-au fost comunicate cu 
adresa nr. 503/11.03.2015, aceasta a avut posibilitatea să conteste măsura abia după primirea acestui 
din urmă înscris, când s-a comunicat de angajator măsura reală dispusă în ceea ce o privește. Față 
de această din urmă comunicare trebuie verificat termenul de formulare a contestației. Această 
Adresă are valoarea unei completări a dispoziției inițiale și face să curgă un nou termen de 
contestare a măsurii.  

Ca urmare, motivele de apel privind soluția asupra excepției tardivității contestației, 
pronunțată  prin încheierea din data de 9 septembrie 2015 nu sunt întemeiate. 

Cu privire la fondul cauzei: 
Mai întâi, curtea reține că dispoziția nr…./29.10.2014 emisă de angajator nu poate fi 

considerată o dispoziție de detașare întrucât măsura descrisă în cuprinsul ei nu se încadrează în 
definiția detașării cuprinsă în art. 45 din Codul Muncii, aceasta presupunând prestarea muncii 
pentru alt angajator. În plus, cu adresa nr. 503/11.03.2015, angajatorul a explicat că nu este vorba de 
o detașare. 

Astfel, ceea ce este important este încadrarea măsurii dispuse, raportat la conținutul ei 
concret, în anumite prevederi legale iar nu terminologia folosită de angajator. Astfel, așa cum se 
poate constata că o măsură dispusă de angajator constituie, de exemplu, detașarea în sensul legii 
deși angajatorul nu folosește în mod expres acest termen,  în același mod se poate reține că măsura, 
prin conținutul ei, nu constituie detașare în sensul legii, chiar dacă angajatorul folosește acest 
termen în mod greșit. 
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Se pune problema, în continuare, dacă măsura dispusă de angajator constituie o modificare 
unilaterală a locului muncii, cu caracter definitiv, fără consimțământul reclamantei, contrar art. 41 
alin.1 din Codul Muncii. 

În această privință, este esențial a se stabili care este locul de muncă al reclamantei. 
Astfel, reclamanta este încadrată la Spitalul Orășenesc [...] și inițial și-a desfășurat 

activitatea la Secția pediatrie, din anul 1999. 
Prin dispoziția nr. 49/20.03.2005 a pârâtei, la cererea reclamantei, s-a dispus ”detașarea” 

acesteia la Compartimentul boli interne. Această dispoziție, necontestată de reclamantă, vădește o 
dată în plus că angajatorul folosește în mod eronat și impropriu acest termen, acea măsură vizând 
doar mutarea la alt compartiment, în mod evident o măsură fără legătură cu noțiunea juridică de 
detașare definită de art.45 din Codul Muncii. 

O definiție a locului de muncă se regăsește în art.5 pct.II din Legea nr. 76/2002, potrivit cu 
care  prin loc de munca se înțelege cadrul în care se desfășoară o activitate din care se obține un 
venit și în care se materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu. 

Deși această definiție este dată într-o lege cu alt obiect de reglementare, ea poate fi avută în 
vedere în condițiile în care acea lege intră în domeniul dreptului muncii. 

Pe de altă parte, din prevederile art.17 alin.3 lit.b) din Codul Muncii rezultă că locul de 
muncă reprezintă un spațiu fizic și geografic delimitat, cu întindere variabilă, dar compact, iar nu 
diferite porțiuni limitate precum un etaj sau o încăpere a unei clădiri sau o parte anume a unei 
suprafețe delimitate. 

Astfel, stabilirea locului concret de desfășurare a activității în același sediu, aceeași clădire, 
dar în părți diferite ale construcției, nu reprezintă o modificare a locului muncii. 

Reclamanta a fost mutată dintr-un compartiment al spitalului (medicină internă) în alt 
compartiment al aceluiași spital (posturi fixe EKG) aflat în aceeași locație. 

Prevederile art. 41 alin.1 din Codul Muncii urmăresc protecția salariatului împotriva 
măsurilor unilaterale ale angajatorului prin care acesta, nesocotind acordul de voință al părților la 
încheierea contractului individual de muncă, care a avut în vedere elementele prevăzute în art.17 din 
Codul Muncii, ar impune salariatului deplasarea în altă locație în vederea desfășurării activității, 
ceea ce ar putea avea consecințe păgubitoare pentru acesta. Excepțiile sunt expres și limitativ 
prevăzute de art. 43, 45 și 48 din Codul Muncii și sunt supuse unor condiții. 

De asemenea, din definiția delegării, cuprinsă în art. 43 din Codul Muncii, rezultă că această 
măsură are în vedere schimbarea locației geografice de desfășurare a muncii, neputând fi imaginată 
delegarea unui angajat în sensul de a lucra în altă parte a aceleiași clădiri în care își desfășura 
activitatea și până la acel moment. 

Măsura dispusă în cazul reclamantei s-a încadrat în categoria măsurilor de repartizare a 
personalului în cadrul unității, măsură aflată în competența managerului unității, în baza art.5 din 
contractul de management (nr. …/23.02.2011), art.4 pct.31 din Regulamentul de Ordine Interioară 
al Spitalului Orășenesc [...] (nr…./01.09.2012) și art. 4 atribuția 3 din Regulamentul de organizare 
și funcționare a Spitalului Orășenesc [...] (nr…./01.09.2012). 

De asemenea, nu se poate considera că s-a schimbat felul muncii reclamantei întrucât 
aceasta este încadrată ca asistent generalist iar în Regulamentul de Ordine Interioară al spitalului 
sunt stabilite atribuții comune pentru asistenții medicali din secții cu paturi, asistenții de farmacie și 
asistenții de radiologie, în aceleași mod fiind reglementate atribuțiile asistenților în Regulamentul 
de organizare și funcționare a Spitalului Orășenesc [...]. 

În condițiile în care nu s-a vădit vreun motiv ilicit al măsurii dispuse de angajator, Curtea 
consideră că aceasta se încadrează în marja de apreciere a angajatorului în exercitarea dreptului său 
de a-și organiza activitatea prevăzută de art.40 alin.1 lit.a) din Codul Muncii prin stabilirea 
numărului de personal pe categorii și locuri de muncă și repartizarea personalului pe locuri de 
muncă la care se referă dispozițiile regulamentare indicate anterior potrivit propriilor nevoi 
organizatorice.  

Este de subliniat că folosirea noțiunii de loc de muncă în aceste prevederi regulamentare are 
în vedere un sens mai restrâns al noțiunii, respectiv sensul de compartiment sau secție, diferit de cel 
folosit de Codul Muncii, astfel cum s-a arătat.  
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În realitate, prin stabilirea locului muncii în sensul restrâns al dispozițiilor regulamentare 
indicate, nu se modifică locul muncii în sensul Codului muncii, reclamanta activând în aceeași 
locație a sediului Spitalului Orășenesc [...]. 

Față de aceste considerente, în temeiul art.480 Cod.pr.civ. se va  admite apelul și se va 
schimba sentinţa apelată în sensul respingerii contestației. 

Decizia civilă nr. 280/CM/01.06.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
14. Concediere determinată de desfiinţarea locului de muncă. Conţinutul 

deciziei de concediere. Imposibilitatea invocării unor motive suplimentare în 
cadrul procesului. 

 
Atunci când concedierea este întemeiată pe prevederile art. 65 din Codul Muncii, în cazul în care 

există mai multe locuri de muncă cu atribuţii identice, ocupate efectiv de mai mulţi angajaţi şi numai unul 
sau unele dintre aceste locuri de muncă sunt desfiinţate,  angajatorul trebuie să dovedească în mod concret 
cauza desfiinţării locului de muncă ocupat de un anumit angajat, respectiv reclamantul. Astfel, în situaţia în 
care motivele cu caracter general, referitoare la eficientizarea activităţii şi în legătură cu aspecte 
economice, se verifică raportat la mai multe locuri de muncă cu atribuţii identice, angajatorul trebuie să 
indice în mod concret cauza desfiinţării unui anumit loc de muncă şi nu a celorlalte aflate într-o situaţie 
identică sau similară, ca o consecinţă a principiilor egalităţii de tratament şi al bunei credinţe reglementate 
de art.5, respectiv 8, din Codul Muncii, alegerea neputând fi arbitrară.  

Faţă de prevederile art.79 din Codul Muncii, aspectele invocate de apelanta pârâtă în fața instanței 
pentru a justifica o cauză reală și serioasă a desființării postului ocupat de reclamant nu trebuie a fi 
analizate iar raportat la conţinutul deciziei de concediere concluzia este că pârâta nu a justificat o cauză 
reală şi serioasă a desfiinţării locului de muncă ocupat de reclamantă. 

 
Art. 65 din Codul Muncii 
Art.79 din Codul Muncii 

Decizia ÎCCJ nr. 6/2011 – RIL 
 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2015, reclamantul 
[...] a chemat în judecată pe pârâta S.C. [...] S.R.L., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să dispună anularea deciziei nr. 154/03.12.2014 de încetare a contractului individual de 
muncă şi reintegrarea în postul anterior deţinut, cu obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egale 
cu salariile indexate, majorate şi actualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data 
concedierii şi până la momentul reintegrării efective. 

Totodată, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale neachitate 
pentru prestarea orelor suplimentare, concediul de odihnă neefectuat şi diurna legală externă ca 
urmare a detaşării în străinătate. 

A mai solicitat reclamantul şi obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 lei, cu titlu de daune 
morale, pentru prejudiciul moral creat ca urmare a măsurii nelegale de încetare a raporturilor de 
muncă. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că decizia de concediere este nelegală şi 
netemeinică, întrucât nu cuprinde motivele pentru care s-a considerat necesară luarea acestei măsuri 
şi nu indică în mod clar cauzele reale şi serioase ale încetării raporturilor de muncă. În plus, decizia 
nu cuprinde lista locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care ar fi putut opta pentru 
ocuparea unui asemenea post, fiind încălcate dispoziţiile art. 76 alin.1 lit. d Codul muncii.  

Asupra capătului de cerere având ca obiect plata daunelor morale, reclamantul a învederat că 
măsura concedierii i-a provocat un şoc ce i-a afectat echilibrul emoţional, percepând realitatea cu un 
grad de suferinţă ce i-a creat un disconfort psihic substanţial. 

În dovedirea cererii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri:contract individual de muncă 
încheiat cu pârâta, fişa postului, decizia nr. 154/03.12.2014 de încetare a contractului individual de 
muncă. Totodată, reclamantul a solicitat şi proba cu interogatoriul pârâtei, probă încuviinţată şi 
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administrată de instanţă.  
În apărare, pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat anularea în parte a cererii de 

chemare în judecată, pentru lipsa motivării în fapt şi în drept a capetelor de cerere având ca obiect 
plata drepturilor salariale. 

Pe fondul cauzei, pârâta a susţinut că decizia nr. 154/03.12.2014 este legală şi temeinică, 
decizia de desfiinţare a postului ocupat de reclamant fiind luată ca urmare a analizării situaţiei 
economice a societăţii, sens în care la data de 30.11.2014 a fost întocmit un referat. Pe această cale 
s-a concluzionat că societatea a suferit pierderi, în contul de profit şi pierderi înregistrându-se debite 
crescute de la o lună la alta, inclusiv ca urmare a încetării raporturilor contractuale cu beneficiarii 
lucrărilor de prestări servicii de montaj turbine eoliene. 

A mai precizat pârâta că în cuprinsul deciziei de concediere nu era obligatoriu să fie indicată 
lista locurilor de muncă disponibile în unitate, menţiunile art. 76 lit.d Codul muncii nefiind 
aplicabile în cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, astfel cum s-a 
stabilit prin Decizia nr. 6/09.05.2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Asupra solicitării de obligare la plata daunelor morale, pârâta a învederat că reclamantul nu 
a făcut dovada producerii unui prejudiciu moral, iar în cazul admiterii contestaţiei la decizia de 
concediere, repunerea în situaţia anterioară ar constitui o reparaţie suficientă şi echitabilă. 

Pentru dovedirea celor susţinute, pârâta a depus la dosar înscrisuri:state de plată, foi de 
pontaj, cereri de concediu formulate de reclamant, organigrama anterioară şi ulterioară concedierii, 
desfăşurător al plăţilor efectuate cu titlu de diurnă. Totodată, pârâta a solicitat proba cu 
interogatoriul reclamantului, probă încuviinţată şi administrată de instanţă. 

Prin răspunsul la întâmpinare, reclamantul a menţionat că prin actul adiţional nr. 1 la 
contractul individual de muncă a fost detaşat în Franţa, în baza unui contract de prestări servicii 
încheiat de unitate, cu un salariu lunar brut de 6.131 lei, la case se adăugau sporuri şi bonusuri ce nu 
i-au fost acordate. În toată perioada detaşării, cuprinsă între luna octombrie 2013 şi data de 
01.06.2014, a efectuat şi ore suplimentare, a căror  contravaloare nu i-a fost achitată.                       

Prin precizări scrise depuse la dosar la data de 15.09.2015, reclamantul a indicat în concret 
pretenţiile băneşti deduse judecăţii, acestea constând în salariile aferente perioadei concedierii, 
contravaloarea a 352 ore suplimentare, contravaloarea a 7 zile de concediu de odihnă neefectuat, 
diferenţa de diurnă pentru detaşarea în străinătate, calculată la nivelul sumei de 58 euro pe zi. 

Prin sentinţa civilă nr. 3303/21.12.2015, Tribunalul Constanţa a admis în parte  
cererea precizată formulată de reclamantul  [...], în contradictoriu cu pârâta SC [...] SRL, a 
anulat decizia nr. 154/03.12.2014 privind încetarea contractului individual de muncă al 
reclamantului, a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia anterior deţinută şi a obligat pârâta la 
plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data de 23.12.2014 şi până la efectiva reintegrare. 
Restul pretenţiilor au fost respinse ca nefondate. A fost obligată pârâta la plata către reclamant a 
sumei de 400 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
  Reclamantul a fost angajatul societăţii reclamante în funcţia de tehnician mecanic, iar prin 
decizia nr. 154/03.12.2014 s-a dispus încetarea contractului său individual de muncă, în temeiul art. 
65-66 Codul muncii, ca urmare a desfiinţării postului ocupat. 

Prin contestaţie, reclamantul a susţinut nelegalitatea şi netemeinicia deciziei de concediere, 
pentru motive care privesc atât forma acesteia, cât şi respectarea condiţiilor legale în care se putea 
dispune încetarea raporturilor de muncă. 

Sub cel dintâi aspect, reclamantul a învederat că decizia contestată nu respectă dispoziţiile 
art. 76 lit. d Codul muncii, întrucât nu cuprinde lista tuturor locurilor de muncă disponibile în 
unitate şi termenul în care putea opta pentru ocuparea unui loc de muncă vacant. 
 Dispoziţiile invocate din Codul muncii  stabilesc însă o asemenea menţiune obligatorie în 
cuprinsul deciziei de concediere, numai în cazul concedierilor dispuse în temeiul art. 61 lit. c-
inaptitudine fizică şi/sau psihică a salariatului, art. 61 lit.d –necorespundere profesională, precum şi 
în cazul încetării de drept a contractului individual de muncă în temeiul art. 56 lit.e Codul muncii. 
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 Prin Decizia în interesul legii nr. 6/2011 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
având putere obligatorie pentru instanţele de judecată, s-a stabilit că dispoziţiile art. 74 alin. (1) lit. 
d) din Codul Muncii nu se aplică în situaţia în care concedierea s-a dispus pentru motive ce nu ţin 
de persoana salariatului, în temeiul art. 65 din Codul muncii. 
   Pentru aceste motive, instanţa a apreciat că din punct de vedere al condiţiilor de formă, 
decizia de concediere contestată a fost corect întocmită, astfel că va proceda la verificarea 
împrejurărilor ce au determinat luarea măsurii concedierii prin raportare la prevederile art. 65 Codul 
muncii, text indicat de pârâtă ca fiind temeiul legal al concedierii. 

Potrivit acestor dispoziţii legale, 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.  

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 rezultă postul ocupat de reclamant 
a fost suprimat din structura angajatorului, din totalul de 6 posturi din cadrul departamentului 
ingineri/tehnicieni electromecanici, existente la data de 01.11.2014, rămânând la data de 25.12.2014 
doar 5 posturi.  

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 unei situaţii ce nu implică vreo legătură cu persoana salariatului, precum dificultăţile 
economice, transformările tehnologice sau 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. 

În cazul de faţă, prin decizia de concediere s-a făcut referire la desfiinţarea postului ocupat 
de reclamant ca urmare a dificultăţilor de ordin economico-financiar cu care se confrunta societatea 
angajatoare, împrejurări ce au determinat hotărârea conducerii societăţii de restrângere a activităţii 
pe o perioadă nedeterminată. 

Dacă în ceea ce priveşte valabilitatea deciziei din perspectiva condiţiilor de formă pe care 
trebuie să le îndeplinească, este suficientă referirea la situaţia economică dificilă a unităţii, fără 
detalierea în concret a indicatorilor economico-financiari prin prisma cărora s-a reţinut această 
situaţie şi fără justificarea opţiunii de desfiinţare a unui anumit post, în detrimentul altora, pentru 
verificarea temeiniciei măsurii concedierii, este necesară administrarea de probe care să facă dovada 
existenţei în concret a împrejurărilor ce au justificat desfiinţarea postului. 

Or, în susţinerea deciziei de concediere, pârâta nu a prezentat decât balanţele de verificare 
aferente perioadei septembrie - noiembrie 2014, cu privire la care nu există însă nici un indiciu al 
valorificării la momentul emiterii deciziei, câtă vreme nu există menţiuni în acest sens în cuprinsul 
actului. În plus, asupra acestor documente contabile nu s-a întocmit vreun raport de analiză de către 
compartimentul financiar al societăţii, raport care să fi fost adus la conducerea societăţii şi să 
fundamenteze o hotărâre a acesteia în sensul reorganizării unităţii. 

Mai mult chiar, deşi i s-a pus în vedere de către instanţă, pârâta nu a făcut dovada existenţei 
unei hotărâri a conducerii prin care să se fi dispus desfiinţarea postului ocupat de reclamant, ca 
parte a unui program de restructurare menit să asigure creşterea eficienţei şi rentabilităţii activităţii. 
Şi aceasta, în condiţiile în care ipoteza art. 65 alin.2 din Codul muncii consacră un caz de 
concediere pentru motive neimputabile salariatului, ce îndeplineşte cerinţele de legalitate ori de câte 
ori desfiinţarea postului este efectivă, urmare a voinţei exprimate neechivoc în acest sens de organul 
deliberativ al societăţii.   

Cu toate că instanţa nu are competenţa de a cerceta utilitatea sau oportunitatea menţinerii 
unui loc de muncă, acest atribut fiind circumscris sferei competenţelor exclusive ale unităţii, 
verificarea temeiniciei deciziei, prin raportare la condiţiile art. 65 Codul muncii, presupune în mod 
obligatoriu stabilirea existenţei unei manifestări de voinţă a organelor decizionale ale societăţii, 



 

 87 

adoptată potrivit condiţiilor de formă prevăzute de lege, prin care să se statueze asupra continuării 
activităţii într-o organizare diferită. 

În speţă, nu s-a făcut dovada existenţei unei hotărâri a conducerii, în sensul unei 
reorganizării a activităţii prin desfiinţarea postului ocupat de reclamant, astfel că măsura dispusă în 
mod unilateral de către administratorul societăţii, direct prin intermediul deciziei de concediere, nu 
poate fi subsumată unor cauze reale şi serioase care să fi determinat concedierea reclamantului, în 
sensul impus de art. 65 Codul muncii. În fapt, pretinsa reorganizare a activităţii, determinată de 
dificultăţile financiar-contabile, a presupus desfiinţarea doar a locului de muncă ocupat de 
reclamant, iar prin înscrisurile depuse la dosar în susţinerea deciziei de concediere, nu s-a probat 
legătura de cauzalitate dintre situaţia economică şi măsura redimensionării statului de personal, cu 
atât mai mult cu cât este greu de conceput ca dispariţia unui sigur post să permită o redresare a 
situaţiei învederate. 

Pentru aceste motive, s-a reţinut că decizia nr. 154/03.12.2014 este contrară dispoziţiilor 
legale invocate ca temei juridic. Faţă de solicitarea expresă a reclamantului, s-a dispus restabilirea 
situaţiei anterioare emiterii deciziei, prin reintegrarea în funcţia anterior deţinută şi obligarea pârâtei 
la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu 
celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data de 23.12.2014 şi până la efectiva reintegrare.       

Prin cererea dedusă judecăţii, reclamantul a solicitat şi obligarea pârâtei la plata unui număr 
de 352 ore suplimentare, efectuate în perioada lucrată în cadrul societăţii pârâte. 

Pentru identificarea şi calcularea eventualelor drepturi salariale cuvenite reclamantului 
pentru munca prestată peste orele de program, în cauză a fost dispusă efectuarea unei expertize 
contabile. Lucrarea a fost efectuată de expert contabil [...], concluzia acesteia fiind în sensul că toate 
orele suplimentare efectuate de reclamant au fost calculate şi plătite în mod corect. 

În acest sens, au fost avute în vedere statele de plată şi pontajele întocmite pe durata 
angajării reclamantului, coroborate cu menţiunile din contractul individual de muncă şi actele 
adiţionale la acesta. Astfel, în contractul individual de muncă s-a stabilit că programul de lucru al 
reclamantului este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. De asemenea, părţile au stabilit 
la litera „J” din contract că orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru se 
plătesc cu un spor la salariu de 75%. 

În concret, expertul contabil a preluat numărul de ore suplimentare rezultat din foile de 
pontaj depuse la dosar de către pârâtă, a calculat valoarea unei ore de lucru, în funcţie de salariul 
brut aferent perioadei respective şi a aplicat sporul de 75% convenit de părţi. 

Procedând la analiza raportului de expertiză contabilă, în ceea ce priveşte modalitatea de 
culegere a datelor puse la dispoziţie de părţi, cât şi algoritmul de calcul aplicat pentru calcularea 
drepturilor băneşti, instanţa şi-a însuşit concluziile expertului, constatând la rândul său că societatea 
pârâtă i-a achitat reclamantului sumele de bani aferente orelor suplimentare efectuate. 

Pe de altă parte, înscrisurile depuse la dosar de către reclamant, pentru a face dovada unui 
program de lucru diferit de cel înscris în foile de pontaj nu pot fi opuse societăţii pârâte, fiind 
întocmite de reclamant şi neînsuşite de unitate prin semnătură sau ştampilă. 

Pentru toate motivele expuse, capătul de cerere analizat a fost respins ca nefondat. 
În ceea ce priveşte cererea de compensare în bani a concediului de odihnă neefectuat, au fost 

avute în vedere atât înscrisurile depuse de către pârâtă, cât şi concluziile raportului de expertiză 
contabilă. 

Astfel, pârâta a prezentat cererile prin care reclamantul a solicitat efectuarea unui număr de 
5 zile de concediu de odihnă aferent anului 2013 şi 11 zile de concediu de odihnă aferent anului 
2014. Totodată, din statele de plată supuse şi analizei expertului, rezultă că în lunile iunie şi iulie 
2014 a fost achitată indemnizaţia aferentă unui număr de 11 zile de concediu de odihnă. Ulterior, în 
decembrie 2014 şi ianuarie 2015, reclamantului i-a fost achitată şi contravaloarea a 7 zile de 
concediu de odihnă, astfel că a beneficiat de plata şi respectiv compensarea în bani a unui număr 
total de 18 zile de concediu de odihnă. 

 Cum proporţional cu perioada efectiv lucrată în cursul anului 2014, avea dreptul la 18 zile 
de concediu de odihnă, din totalul de 21 zile stabilit prin contractul individual de muncă, urmează a 
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se reţine că reclamantul a beneficiat de plata cuvenită a concediului legal de odihnă, astfel că 
pretenţiile sale ce vizează plata unei diferenţe băneşti, vor fi respinse ca nefondate. 

 Cu privire la pretinsa diferenţă de diurnă pentru perioada detaşării în Franţa, reclamantul a 
susţinut că a primit o diurnă zilnică de 35 euro, în vreme ce colegii săi au primit zilnic suma de 58 
euro. 
 Sub acest aspect, instanţa a avut în vedere dispoziţiile legale în materie, respectiv cele ale 
HG nr. 518/1995, a căror incidenţă a fost reţinută şi faţă de salariaţii societăţilor comerciale, în 
cazul în care în privinţa lor a fost dispusă delegarea sau detaşarea, fără ca drepturile băneşti aferente 
să fie negociate prin contractul individual de muncă sau prin contractul colectiv de muncă aplicabil 
la nivel de unitate. Or, prin anexa la acest act normativ, este prevăzută diurna cuvenită personalului 
salariat detaşat în Franţa, ca fiind de 35 euro/zi. 
 În consecinţă, societatea pârâtă a respectat dispoziţiile legale referitoare la nivelul diurnei de 
detaşare în străinătate, în lipsa unui acord intervenit între părţile contractului individual de muncă 
pentru stabilirea unui cuantum superior al diurnei. Cum reclamantul nu a contestat încasarea diurnei 
cuvenite la nivelul de 35 de euro/zi, capătul de cerere având ca obiect plata diferenţelor băneşti 
rezultate din raportarea la diurna de 58 euro/zi va fi respins ca nefondat. 

În ce priveşte plata daunelor morale, au fost avute în vedere dispoziţiile art. 253 Codul 
muncii, potrivit cărora angajatorul este obligat să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care 
acesta a suferit un prejudiciu moral din culpa sa în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în 
legătură cu serviciul, fiind aplicabile în acest sens regulile de la răspunderea civila contractuală. 

Prin urmare, reclamantul era cel care trebuia să facă dovada îndeplinirii cumulative a 
condiţiilor în care putea fi angajată răspunderea societăţii pârâte, respectiv dovada faptei ilicite a 
acesteia şi a prejudiciului moral pe care l-a suferit. Sub aceste aspecte reclamantul nu a propus însă 
probe, astfel că doar constatarea caracterului nelegal al concedierii nu îl îndreptăţeşte la obţinerea 
unei despăgubiri băneşti. 

Restabilirea situaţiei anterioare concedierii, prin reintegrarea în postul anterior deţinut şi 
plata aferentă a unei sume de bani egală cu drepturilor salariale de care a fost lipsit, reprezintă prin 
ea însăşi o reparaţie suficientă şi echitabilă pentru starea de disconfort inerentă oricărei concedieri. 

În consecinţă, capătul de cerere având ca obiect obligarea pârâtei la plata da daune morale în 
cuantum de 20.000 lei, a fost de asemenea respins ca nefondat. 
 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta [...] SRL, invocând în esenţă următoarele:  
instanţa de fond era ţinută a se pronunţa în limita criticilor de nelegalitate invocate de reclamant 
prin cererea introductivă de instanţă; prin cererea introductivă de instanţă au fost invocate două 
critici de nelegalitate, respectiv faptul că decizia de încetare a contractului individual de muncă nu 
conţine motivele de fapt şi de drept pe care se fundamentează, precum şi încălcarea dispoziţiilor 
art.76 lit. d din Codul muncii, întrucât decizia nu conţine „lista tuturor locurilor de muncă 
disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de 
muncă vacant, în condiţiile art. 64.” Ambele critici au fost analizate de instanţă şi înlăturate 
motivat; deşi reclamantul nu a criticat niciodată caracterul real şi serios al motivelor ce au 
determinat măsura desfiinţării postului ocupat de acesta, nici nu a contestat dificultăţile financiare 
ale subscrisei, instanţa a procedat din oficiu la analiza acestor chestiuni, ce nu au făcut niciodată 
obiectul dezbaterilor, pronunţând astfel o hotărâre cu încălcarea prevederilor art.14 alin.6 NCPC; 
analiza instanţei de fond asupra procedurii urmate de societate pentru desfiinţarea postului ocupat 
de reclamant este lipsită de orice fundament legal; prin înscrisurile depuse la dosar, respectiv 
balanţele de verificare aferentele perioadei septembrie - noiembrie 2014, s-au probat dificultăţile 
economice înregistrate de societate în toamna anului 2014, dificultăţi ce au condus la necesitatea 
restrângerii activităţii, una dintre măsurile de reducere a cheltuielilor fiind cea de desfiinţare a 
postului ocupat de reclamant; instanţa de fond a înlăturat însă aceste probe, apreciind că situaţiile 
financiare prezentate nu au fost valorificate la emiterea deciziei contestate, întrucât nu se face 
referire la acestea în cuprinsul deciziei contestate, nici nu există un raport de analiză al acestora 
întocmit de compartimentul financiar; suplimentar, nu există o hotărâre a conducerii prin care să se 
fi dispus desfiinţarea postului ocupat de reclamant; faptul că nu există nu raport de analiză ori că în 
decizia de încetare a contractului individual de muncă nu se face trimitere la situaţiile financiare ale 
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societăţii, nu înseamnă că dificultăţile respective nu au existat; argumentele instanţei de fond sunt 
contradictorii, câtă vreme iniţial se susţine conformitatea deciziei de încetare a contractului 
individual de muncă cu cerinţele impuse de lege pentru emiterea acesteia, pentru ca ulterior să se 
reţină că decizia contestată nu cuprinde menţiuni privind documentaţia analizată, nici menţiuni 
referitoare la existenţa unei hotărâri a conducerii prin care să se fi dispus desfiinţarea postului; legea 
nu prevede o anumită procedură de urmat în cazul concedierii individuale pentru motive care nu ţin 
de persoana salariatului, astfel cum de exemplu stabileşte în cazul concedierilor colective, pe cale 
de consecinţă, nu se poate afirma netemeinicia măsurii pentru simplul fapt al neîntocmirii unor 
documente nereglementate de legislaţia muncii, legislaţia societăţilor comerciale ori legislaţia 
financiar contabilă; potrivit dispoziţiilor Legii nr.31/1990, atribuţiile adunării generale a asociaţilor 
nu includ analiza şi aprobarea desfiinţării unuia sau mai multor posturi, administrarea şi conducerea 
activităţii societăţii fiind exclusiv atributul administratorului, aşa încât pretenţia instanţei de fond cu 
privire la existenţa unei manifestări de voinţă a organelor decizionale în sensul desfiinţării postului 
este de asemenea fără temei legal; admiţând pur ipotetic că prin manifestarea de voinţă unilaterală a 
administratorului societăţii de desfiinţare a postului ocupat de reclamant, administratorul ar fi 
depăşit limitele învestirii sale, acest aspect nu poate fi criticat decât de societate, prin urmare nu 
poate face obiectul analizei instanţei în acest cadru procesual; prin înscrisurile depuse la dosar, 
respectiv Referatul din 30.11.2014 şi decizia din 03.12.2014 de aprobare a modificării 
organigramei, societatea a făcut pe deplin dovada că desfiinţarea postului ocupat de reclamant a fost 
efectivă, că motivele ce au condus la desfiinţarea acestui post au existat, au fost obiective şi 
serioase, iar decizia de încetare a contractului de muncă a fost emisă în cadrul unei proceduri 
iniţiate în baza referatului din 30.11.2014. 

Pentru motivele prezentate, apelanta pârâtă solicită admiterea apelului, schimbarea  în parte 
a sentinţei apelate, în sensul respingerii şi a cererii de anulare a deciziei contestate.  
 Intimatul reclamant a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului ca 
nefondat şi menţinerea ca temeinică şi legală a hotărârii instanţei de fond, cu obligarea pârâtei 
apelante la plata cheltuielilor de judecată. În esență, acesta a invocat aspectele cuprinse și în 
cererea introductivă. 
 În apel s-a administrat proba cu înscrisuri, fiind depus la termenul de judecată din data de 
14.06.2016 actul constitutiv al societăţii. 

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: 
  Se constată că, în cererea introductivă, reclamantul a arătat că decizia de concediere nu 
indică motivele pentru care s-a considerat necesară concedierea sa, apreciind că invocarea situației 
economice nu este suficientă. 
 Critica reclamantului, deși sumar formulată, are un caracter general. Astfel, reclamantul a 
exprimat critica sa în mod sumar, corespunzător motivării sumare a deciziei contestate, neavând în 
mod obiectiv posibilitatea să formuleze critici concrete detaliate în condițiile în care în decizia 
contestată nu se expun în mod detaliat motivele concedierii sale. Ca urmare, ceea ce putea critica 
reclamantul era tocmai faptul că această motivare nu este suficientă. 
 Pe de altă parte, reclamantul nu a invocat lipsa acestei motivări ca un motiv de nulitate 
pentru nerespectarea unei condiții de formă, respectiv existența în decizia de concediere a unei 
secțiuni dedicate motivelor concedierii ci a formulat o critică cu caracter general privind inexistența 
motivelor concedierii sale. 
 Tribunalul a reținut că decizia nu este nulă din perspectiva condițiilor de formă respectiv în 
sensul că ea cuprinde o anumită motivare a măsurii, ceea ce nu exclude constatarea ulterioară, cu 
ocazia verificării condițiilor legale ale concedierii, în sensul că motivarea măsurii nu este suficientă 
din această perspectivă, a condițiilor de fond. 
 Ca urmare, hotărârea primei instanțe nu este pronunțată nici cu depășirea limitelor învestirii 
și nici nu este contradictorie prin considerentele sale. 
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 În ceea ce privește condițiile de fond ale concedierii determinate de desființarea locului de 
muncă, se constată că Tribunalul a realizat o apreciere corectă a situației de fapt și o interpretare 
corectă a legii. 
 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, din unul sau mai multe motive fără legătură cu 
persoana acestuia.  
 În această privinţă se reţine că între cauzele reale şi serioase ale desfiinţării unui loc de 
muncă se încadrează diverse situaţii, precum  dificultăţi economice, încetarea unei anumite activităţi 
sau schimbarea modului de realizare a acesteia pentru creşterea calităţii, scăderea costurilor, care 
conduc la creşterea competitivităţii precum şi reducerea activităţii. Scopul declarat al oricărei 
societăţi comerciale este obţinerea de profit şi maximizarea acestuia, desigur, protejând drepturile 
salariaţilor.  
 De asemenea, se poate urmări îmbunătăţirea relaţiilor cu clienţi, a comunicării între societate 
şi potenţialii clienţi, flexibilizarea procedurilor interne, centralizarea activităţilor de coordonare şi 
control sau evitarea şi eliminarea situaţiilor în care atribuţiile mai multor angajaţi se suprapun.  

Aceste cauze se pot combina, în sensul că anumite dificultăţi economice pot impune o 
eficientizare a activităţii prin eliminarea situaţiilor de suprapunere a unor atribuţii de serviciu sau 
prin eliminarea unor funcţii şi preluarea atribuţiilor lor de alţi angajaţii, mai ales în condiţiile în care 
volumul de activitate al angajaţilor scade, astfel încât este posibilă preluarea de către unii dintre 
aceştia a unor atribuţii suplimentare. 
 Aşadar, angajatorul poate lua unilateral măsura de reorganizare a societăţii, inclusiv prin 
desfiinţarea unor posturi, în baza prerogativei sale de stabilire a organizării şi funcţionării unităţii 
prevăzute de art.40 (1) lit. a din Codul Muncii . 
 În cauză, apelanta pârâtă susţine că a desfiinţat locul de muncă ocupat de reclamant din 
cauza ”dificultăților de ordin economico – financiar”. 
 Dificultățile economice pot justifica, în principiu, desfiinţarea posturilor ale căror atribuţii 
sunt trecute în sarcina altor angajaţi, sunt externalizate sau realizate prin folosirea unor echipamente 
automatizate, pentru a se evita suprapunerea de atribuţii şi eficientizarea activităţii, sau a căror 
existență nu se mai justifică în contextul reducerii activității. 
 Dar, deşi este adevărat că angajatorul are, potrivit art.40 al.1 lit.a) din Codul Muncii 
prerogativa organizării propriei activităţi, ceea ce poate însemna inclusiv desfiinţarea unor locuri de 
muncă şi efectuarea unor concedieri în consecinţă, pentru a mări eficienţa activităţii inclusiv prin 
redistribuirea atribuţiilor şi reducerea cheltuielilor cu salarizarea, totuşi, aceste măsuri nu pot fi 
luate în mod discreţionar, legiuitorul instituind măsuri de protecţie ale angajaţilor prin impunerea 
unor condiţii cum sunt cele cuprinse în art.65 din Codul Muncii. 

Astfel, potrivit acestui text legal, pentru a se reţine legalitatea concedierii determinate de 
desfiinţarea postului, aceasta din urmă trebuie să aibă un caracter efectiv  şi să aibă o cauză reală 
dar şi serioasă. 

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 cazul în care există mai multe locuri de muncă cu atribuţii identice, ocupate efectiv de 
mai mulţi angajaţi şi numai unul sau unele dintre aceste locuri de muncă sunt desfiinţate,  în caz de 
litigiu, angajatorul trebuie să dovedească în mod concret cauza desfiinţării locului de muncă ocupat 
de un anumit angajat, respectiv reclamantul. 

Astfel, în situaţia în care motivele cu caracter general, referitoare la eficientizarea activităţii 
şi în legătură cu aspecte economice, se verifică raportat la mai multe locuri de muncă cu atribuţii 
identice, angajatorul trebuie să indice în mod concret cauza desfiinţării unui anumit loc de muncă şi 
nu a celorlalte aflate într-o situaţie identică sau similară, ca o consecinţă a principiilor egalităţii de 
tratament şi al bunei credinţe reglementate de art.5, respectiv 8, din Codul Muncii, alegerea 
neputând fi arbitrară. 

În cauză, pârâta a desființat numai locul de muncă ocupat de reclamant din cele șase posturi 
din cadrul departamentului ingineri/tehnicieni electromecanici. 
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În decizia de concediere contestată, nu se expune nici o motivare a desființării postului 
reclamantului, aspect contestat de acesta în mod expres în cererea introductivă, și nu se explică în ce 
mod, din punct de vedere al indicatorilor economico - financiari, concedierea acestuia s-ar impune 
din perspectiva unor posibile criterii la care s-a făcut referire anterior sau a altor criterii folosite de 
angajator.  

Totodată, 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, intimata pârâtă nu a indicat nici un element care să 
explice care a fost în concret cauza reală şi serioasă pentru care a optat pentru desfiinţarea locului 
de muncă ocupat de reclamant şi nu a altui loc de muncă cu aceleaşi atribuţii, respectiv păstrarea 
locurilor de muncă ocupate de alţi salariaţi în condiţiile în care motivele desfiinţării postului 
referitoare la situația economico-financiară puteau constitui motiv de desfiinţare a oricăruia dintre 
posturile din același departament. 
 Ca urmare, aspectele invocate de apelanta pârâtă în faţa instanței pentru a justifica o cauză 
reală și serioasă a desființării postului ocupat de reclamant nu trebuie a fi analizate iar raportat la 
conţinutul deciziei de concediere concluzia este că pârâta nu a justificat o cauză reală şi serioasă a 
desfiinţării locului de muncă ocupat de reclamantă. 
 Faţă de aceste considerente, se concluzionează că decizia de concediere este nulă astfel cum 
corect a reținut și Tribunalul. 
 Față de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 308/CM/14.06.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

15. Concediere nelegală. Angajarea răspunderii patrimoniale a 
angajatorului. Vinovăția pârâtei sub forma intenției indirecte. Acumulare 
restanțe la rambursarea creditului ipotecar pentru apartament ca urmare a 
concedierii. Acordare daune materiale și morale. 

 
Chiar dacă în problematica vânzării apartamentului intră şi contextul stării de devălmăşie în 

privinţa proprietăţii, precum şi neînţelegerile cu fosta soţie, coproprietară a apartamentului, invocate chiar 
de reclamant, şi chiar dacă în final apartamentul a fost vândut în modalitatea dorită de cei doi foşti soţi, 
trebuie admis că faptul concedierii nelegale a reclamantului a înlăturat starea de echilibru anterior 
existentă în care acesta plătea ratele de credit din salariu. Concedierea a generat în cele din urmă 
imposibilitatea plăţii ratelor la scadenţă şi declanşarea executării silite, ceea ce a creat în mod obiectiv 
reclamantului o stare de incertitudine privind posibilitatea vânzării apartamentului către un cumpărător 
ales de acesta. 

Prejudiciul moral nu este evaluabil în bani, dar se impune să fie compensat integral, pe măsura 
dimensiunii, gravităţii şi consecinţelor sale. În condiţiile în care reclamantul nu a fost în măsură să 
dovedească aspecte de fapt particulare cu privire la prejudiciul decurgând din concedierea nelegală, care l-
a pus în situaţia de a vinde apartamentul în împrejurările descrise, guvernate de perspectiva unei vânzări 
silite care era rezonabil să se creadă că i-ar fi produs un prejudiciu material prin obţinerea unui preţ 
dezavantajos, stabilirea sumei de bani apte să compenseze în mod just prejudiciul creat se va stabili prin 
raportare la o persoană obişnuită.  

 
Art. 253 Codul muncii 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 2783/23.10.2015, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins 

excepţia autorităţii de lucru judecat a deciziei civile nr.230/19.03.2013 pronunţată de Curtea de 
Apel Constanţa în dosarul nr.3512/118/2011, faţă de prezenta cauză, precum şi excepţia lipsei 
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calităţii procesuale active a reclamantului, şi a respins ca nefondată cererea formulată la 23.02.2015, 
astfel cum a fost precizată, de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta SC [...] SA, prin care 
acesta a solicitat obligarea pârâtei obligarea acesteia la plata sumei de 17.642,96 lei cu titlu de 
daune materiale, a sumei de 50.000 lei, cu titlu de daune morale şi a sumei de 720 lei lunar până la 
data de 13.12.2033. Totodată, tribunalul a respins cererea pârâtei privind plata cheltuielilor de 
judecată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Reclamantul a solicitat prin prezenta cerere, astfel cum a fost precizată, obligarea pârâtei la 

plata daunelor morale pentru prejudiciul despre ce i-ar fi fost cauzat de ultima decizie de 
concediere, respectiv decizia nr. 7853/03.07.2013 emisă de SC [...] SA. 

Prin Decizia civilă nr. 230/19.03.2012 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 
…/118/2011, instanţa a soluţionat contestaţia formulată de reclamant împotriva deciziei de 
desfacere disciplinară a CIM nr. ... /10.02.2011, precum şi cererea ce avea ca obiect plata daunelor 
morale. 

Comparând această decizie cu cererea care face obiectul prezentei cauze, s-a constatat că 
există doar identitate de părţi, dar nu există o identitate de cauză şi obiect, întrucât nu se urmăreşte 
obligarea pârâtei la plata aceloraşi pretenţii de natură morală. 

În consecinţă, raportat la dispoziţiile art.430 C.p.c, instanţa a constatat că excepţia autorităţii 
de lucru judecat nu este întemeiată şi a respins-o.   

Prin întâmpinare, pârâta a apreciat că reclamantul nu justifică existenţa calităţii procesuale 
active pentru pretenţiile reprezentate de suma de 8.821,48 lei din totalul sumei de 17.642,96 lei - 
daune materiale, motivând că toate cheltuielile legate de creditul bancar menţionat prin acţiune au 
fost suportate de către reclamant împreună cu soţia sa, care avea aceeaşi calitate de împrumutat. 

Conform acţiunii, daunele materiale solicitate în sumă de 17.642,96 lei reprezintă 
contravaloarea creditului şi a cheltuielilor de executare pe care reclamantul a fost nevoit să le 
suporte, acestea fiind determinate de suspendarea veniturilor salariale, ca urmare a concedierii sale 
de către pârâtă. 

Conform art.36 C.p.c. - calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părţi şi subiectele 
raportului juridic litigios, astfel cum este dedus judecăţii. 

Raportat la aceste dispoziţii legale, instanţa a constatat că reclamantul justifică existenţa 
calităţii procesuale active pentru acest capăt de cerere. Aprecierea pârâtei, referitoare la faptul că 
pentru o parte dintre pretenţii reclamantul nu este subiect în raportul juridic litigios este 
nefundamentată, în condiţiile în care nu s-a făcut dovada că patrimoniul reclamantului a fost divizat 
de patrimoniul soţiei sale, că au fost stabilite anumite cote de contribuţie, în funcţie de care a fost 
atribuită valoarea acestor cheltuieli. De altfel, existenţa ori inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor 
afirmate prin acţiune constituie o chestiune de fond. Pentru argumentele expuse, instanţa a respins 
excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului. 

Reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.253 din codul muncii, conform cărora: 
„angajatorul este obligat, în temeiul 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.” 

Instanţa a analizat îndeplinirea acestor condiţii legale, pentru a se putea pronunţa asupra 
caracterului fondat al daunelor solicitate. 

Din analiza înscrisurilor depuse rezultă că părţile au avut calitatea de angajat, respectiv 
angajator, precum şi faptul că reclamantul a suferit un prejudiciu reprezentând contravaloarea 
sumelor achitate pentru restituirea împrumutului bancar pe care l-a contractat prin convenţia de 
credit nr. …/16.12.2005. 

Reclamantul nu a putut face dovada faptului că a suferit prejudiciul în timpul îndeplinirii 
obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, ori că a existat o faptă culpabilă a fostului 
angajator, care a avut ca efect apariţia unor restanţe la restituirea creditului bancar menţionat prin 
acţiune. Modalitatea de rambursare a acestui credit este la aprecierea reclamantului, în calitatea sa 
de împrumutat şi nu de salariat, iar răspunderea în găsirea resurselor materiale pentru acoperirea 
datoriilor pe care le-a făcut  revine exclusiv reclamantului.  
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Faptul că reclamantul a fost nevoit să vândă apartamentul în care locuia pentru a restitui 
contravaloarea creditului bancar, ori că acesta a fost nevoit să închirieze o locuinţă, nu are nicio 
legătură cu obligaţiile părţilor raportului de muncă. 

În consecinţă, instanţa a constatat că nu sunt întrunite condiţiile răspunderii civile 
contractuale, astfel cum sunt prevăzute prin disp.art.253 C. muncii. 

Reclamantul nu a administrat probe prin care să facă dovada daunelor de natură morală pe 
care le-a suferit ca urmare a emiterii ultimei decizii de concediere, respectiv decizia nr. 
7853/03.07.2013 emisă de SC [...] SA. 

Răspunderea angajatorului pentru prejudicii morale poate fi antrenată în cazul in care 
prestigiul, demnitatea, onoarea sau imaginea publica a angajatului au fost afectate profund in urma 
unei conduite ilicite sau abuzive. 

În cauză, instanţa a constatat că nu s-a făcut dovada faptului că angajatorul a exprimat în 
mod public anumite consideraţii negative legate de capacitatea profesionala a salariatului, pentru a 
putea fi afectate prestigiul si demnitatea reclamantului şi nici faptul că angajatorul a acţionat cu 
vinovăţie, în sensul că a fost conştient de atitudinea sa şi că a urmărit consecinţele negative 
rezultate. 

 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...], solicitând schimbarea acesteia 
în tot în sensul admiterii acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, apelantul reclamant a arătat că prima instanţă a apreciat în mod 
eronat că pentru prejudiciul material nu a făcut dovada că are legătură cu serviciul şi nici din culpa 
pârâtei. A făcut dovada că a fost concediat ilegal a patra oară într-un interval scurt (august 2009 – 
iulie 2013), întrebând dacă concedierea ilegală nu are legătură cu serviciul, dacă suspendarea 
veniturilor salariale cu care trebuia să achite ratele la bancă nu sunt culpa pârâtei şi dacă a patra 
concediere nu dovedeşte că pârâta a fost perseverentă să-i producă prejudicii cu intenţie. 
 Dacă concedierea ar fi fost din motive neimputabile angajatorului, apelantul nu ar fi cerut să 
fie obligat la plata prejudiciului, crede că nici nu ar fi fost prejudiciat pentru că a pierdut locuinţa la 
a patra concediere ilegală, iar în condiţii de concediere legală ar fi fost o singură concediere şi nu 
patru. Art. 253 Codul Muncii stabileşte că angajatorul este obligat să-l despăgubească pe salariat, 
atât pentru prejudiciul material sau moral creat acestuia în timpul îndeplinirii obligaţiilor de 
serviciu, cât şi în legătură cu serviciul. Or decizia ilegală de concediere, pentru a patra oară, l-a pus 
în imposibilitatea de a achita ratele la creditul imobiliar şi nu se poate spune că nu are legătură cu 
serviciul. 
 În mod eronat instanţa a reţinut că daunele materiale de la primul capăt de cerere conţin şi 
contravaloarea creditului, acesta privind doar cheltuieli în plus faţă de credit, suportate de apelant 
pentru că nu a putut plătit ratele, respectiv penalizări, cheltuieli de executare avansate de bancă, 
dobândă restantă, cheltuieli notariale şi cheltuieli de executare. Înscrisurile depuse la dosar privind a 
patra concediere ilegală urmată de executarea silită a locuinţei dovedesc un prejudiciu moral. Nu 
poate să creadă cineva că, rămânând fără venituri salariale şi executat silit, nu este afectat. 
 Apelantul a mai arătat că a propus un martor pentru dovedirea prejudiciului moral, care i-a 
fost respins cu un termen înainte ca acesta să renunţe la audierea lui, pentru că urma să plece din 
ţară. 
 2. Prin întâmpinare, intimata pârâtă a solicitat respingerea apelului ca nefondat şi obligarea 
apelantului la plata cheltuielilor de judecată, arătând că la ultimul termen de judecată a cauzei în 
primă instanţă, apelantul a precizat capătul de cerere referitor la daunele morale în sensul renunţării 
la solicitarea de obligare a societăţii la plata daunelor morale cauzate ca urmare a vânzării 
apartamentului. Astfel, capătul de cerere referitor la daunele morale vizează exclusiv suferinţa din 
cauza lipsurilor datorate celei de-a patra concedieri. 
 Decizia de vânzare a apartamentului proprietate comună a apelantului şi a fostei sale soţii a 
fost luată de apelant anterior celei de-a patra concedieri, anterior procedurii de executare silită şi 
anterior declarării scadenţei anticipate a creditului, astfel cum însuşi apelantul a afirmat în adresa nr. 
248/20.03.2014 înregistrată la BEJ [...]. 
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 Există autoritate de lucru judecat în ceea ce priveşte neîndeplinirea condiţiilor răspunderii 
civile a intimatei faţă de neachitarea ratelor restante la creditul angajat de apelant în solidar cu fosta 
soţie şi implicit faţă de vânzarea apartamentului, conform deciziei civile nr. 230/19.03.2013 a Curţii 
de Apel Constanţa, potrivit căreia „eventualele restanţe înregistrate la un credit bancar contractat 
de către reclamant ţin de modul de apreciere al acestuia cu privire la posibilitatea de rambursare”. 
 Ipoteza apelantului potrivit căreia, ca urmare a deciziilor de încetare a raporturilor de 
muncă, nu a putut achita ratele la bancă, este absurdă prin raportare la faptul că, astfel cum se reţine 
şi în cuprinsul deciziei civile nr. 111/11.02.2013, a depus dovada că reclamantul a încasat suma de 
100.000.000 ROL ca urmare a obţinerii pe cale judecătorească a celui de-al 13-lea salariu şi în plus 
a încasat absolut ilegal, cu bună ştiinţă, 75% din salariu plătit din greşeala şefului direct, care l-a 
considerat în şomaj tehnic, şi încă 10.000 lei. Or din analiza sumelor mai sus rubricate rezultă că 
neachitarea ratelor de către reclamant s-a datorat exclusiv deciziei acestuia. 
 Cu privire la susţinerea apelantului că a fost sancţionat disciplinar de 10 ori şi concediat de 4 
ori, intimata a arătat că este relevantă decizia nr. 111/11.02.2013 a Curţii de Apel Constanţa, 
conform căreia „în mod greşit prima instanţă a reţinut că reclamantul nu se face vinovat de 
săvârşirea abaterilor disciplinare reţinute prin deciziile de sancţionare disciplinară, cu toate acestea 
obligă pârâta la plata daunelor morale. Obligarea pârâtului la respectarea programului de lucru şi a 
obligaţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului nu poate fi considerată o atitudine abuzivă din 
partea pârâtei”. 
 În mod corect instanţa a reţinut că apelantul nu face nicio probă şi nu menţionează în niciun 
fel cum s-a materializat prejudiciul moral invocat, în ce a constat acesta şi cum l-a afectat decizia 
societăţii de încetare a raporturilor de muncă. Cu privire la martorul propus, intenţia reclamantului a 
fost de a nu se mai administra proba testimonială. 
 Pretenţiile reclamantului trebuie analizate exclusiv din perspectiva dispoziţiilor legale 
invocate ca temei al acestora, respectiv art. 253 C. Mc. Acesta reglementează situaţia în care 
angajatul solicită despăgubiri pentru eventualele prejudicii suferite în exercitarea obligaţiilor de 
serviciu sau în legătură cu serviciul, nu ca urmare a altor cauze, exterioare raportului de muncă. 
Procedurile de executare silită şi vânzarea imobilului apelantului exced sferei drepturilor protejate 
prin temeiul de drept invocat. 
 În speţă nu sunt întrunite cerinţele angajării răspunderii civile, respectiv fapta ilicită, 
prejudiciul, eventualul raport de cauzalitate şi vinovăţia. 
 Intimata nu a săvârşit nicio faptă ilicită care să determine prejudiciul invocat de apelant. De 
asemenea, nu există niciun prejudiciu, respectiv acesta nu este cert, nu este direct, nu este personal 
şi nu rezultă din încălcarea unui drept sau interes legitim al apelantului. 
 Cu privire la al doilea capăt de cerere, prejudiciul invocat nu este cert, existând mai mult 
decât incertitudine cu privire la existenţa sa, în contextul în care apelantul nu a avut 
comportamentul unei persoane chinuite şi traumatizate de evenimentele din viaţa sa, acesta 
călătorind constant, petrecând frecvent alături de prieteni şi având în permanenţă o atitudine 
pozitivă, care demonstra mai multă bună-voie decât supărare. Apelantul nu a precizat în ce a constat 
prejudiciul moral şi cum s-a manifestat acesta, în contextul în care este bărbat, tânăr, a candidat şi a 
ocupat postul de lider de sindicat. Este astfel greu de crezut că acesta a fost afectat de decizia de 
concediere sau vânzarea unui apartament pe care singur a decis să-l vândă. Apelantul nu precizează 
cum a apreciat cuantumul prejudiciului moral invocat, mai ales că la ultimul termen a înţeles să-şi 
restrângă pretenţiile în sensul de a nu mai solicita obligarea societăţii la plata daunelor morale 
cauzate ca urmare a vânzării apartamentului, ci numai ca urmare a ultimei concedieri. Nici cu 
privire la al treilea capăt de cerere nu există certitudine, întrucât piaţa imobiliară evoluează în 
permanenţă, iar valoarea prejudiciului a fost calculată eronat, la întreaga valoare a apartamentului, 
deşi acesta deţinea doar o cotă de ½ din acesta. Se porneşte de la premisa că apelantul nu va 
dobândi niciodată, în proprietate sau posesie, o cameră într-un imobil de locuit. Apelantul a rămas 
în urma vânzării apartamentului, achitării creditului, a cheltuielilor notariale şi de executare, cu 
suma de 70.790,76 lei. Acesta nu ar putea reclama decât valoarea aferentă lipsei de folosinţă pentru 
o jumătate din apartament. 
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Prejudiciul invocat nu este direct, faţă de  prevederile art. 1533 C. civ., şi nu există legătură 
de cauzalitate între acesta şi o aşa-zisă faptă ilicită. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi au fost depuse la dosar sentinţele 
civile nr. 1461/20.09.2010, 1173/12.11.2009, 4402/7.09.2011, 2670/18.05.2012, 1051/21.10.2009, 
2102/20.12.2010, 673/9.02.2011, 186/21.01.2011, 2873/16.05.2011, 2163/29.04.2013 şi 
256/20.01.2012 ale Tribunalului Constanţa, deciziile civile nr. 285/CM/8.06.2011 şi 
263/CM/25.06.2014 ale Curţii de Apel Constanţa, o situaţie a plăţilor intimatei către apelant, ordine 
de plată, extrase de cont, decizia intimatei nr. 179/4.03.2016, cererea apelantului nr. 
2276/29.02.2016, transcrierea dezbaterilor din 2.10.2015 şi copia caietului grefierului, cu privire la 
acest dosar, de la acel termen, plângerea penală nr. 11733/26.09.2012, precizări adresate Serviciului 
de Poliţie Transporturi Maritime sub nr. 3103/7.03.2013, ordonanţa Parchetului de pe lângă 
Judecătoria Constanţa din 4.05.2015 în dosarul nr. 17866/P/2012, referatul cu propunere de clasare 
din acelaşi dosar.  

De asemenea, a fost ascultat martorul Apseleam Musedir. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Acţiunea de faţă are ca obiect obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri în baza art. 253 

alin. 1 Codul Muncii, primul şi al treilea capăt de cerere privind daune materiale şi al doilea privind 
daune morale. 

Criteriul de deosebire între daunele materiale şi daunele morale este posibilitatea evaluării în 
bani a prejudiciului, care este evaluabil în bani în primul caz şi neevaluabil în bani în cel de-al 
doilea.  

Primul capăt de cerere are ca obiect suma de 17.642,96 lei, pretinsă ca daune materiale, 
rezultată din adunarea unor sume despre care reclamantul a arătat în cererea de chemare în judecată 
că le-a plătit pe lângă creditul iniţial, respectiv penalizări, cheltuieli de executare avansate de bancă, 
dobândă restantă, cheltuieli notariale şi cheltuieli de executare silită. Reclamantul a arătat că nu ar fi 
plătit aceste sume dacă pârâta nu l-ar fi concediat a patra oară. 

Al treilea capăt de cerere are ca obiect acoperirea de către pârâtă a diferenţei dintre 451,96 
lei şi chiria unui apartament cu două camere în Constanţa, din prezent până la ieşirea la pensie a 
reclamantului. Acesta a arătat că, drept urmare a vânzării locuinţei, trebuie să locuiască cu chirie, 
din culpa exclusivă a pârâtei, care astfel trebuie să suporte diferenţa dintre rata pe care o plătea 
reclamantul şi chiria pe care trebuie să o plătească. Fiind vorba despre un pretins prejudiciu 
evaluabil în bani, şi acest capăt de cerere se analizează în sfera daunelor materiale. 

Al doilea capăt de cerere are ca obiect suma de 50.000 lei cu titlu de daune morale, 
reclamantul arătând în cererea de chemare în judecată că a trebuit să vândă apartamentul în 
condiţiile a primit somaţie din partea executorului judecătoresc, trecând prin emoţii greu de 
imaginat, evocând „aceste emoţii de suferinţă” şi faptul că în cele din urmă a fost nevoit să 
părăsească apartamentul şi să se mute cu chirie, precum şi suferinţa din cauza lipsurilor datorită 
celei de-a patra concedieri. 

2. În faţa primei instanţe, pârâta a invocat excepţia autorităţii lucrului judecat, pe care prima 
instanţă a respins-o prin sentinţa apelată. Soluţia de respingere a excepţiei autorităţii lucrului judecat 
nu face obiectul apelului formulat de reclamant şi nu a fost apelată nici de pârâtă, astfel că nu se 
pune problema să fie reformată cu ocazia judecăţii cauzei în apel. În acest sens, art. 477 alin. 1 C. 
proc. civ. limitează efectul devolutiv al apelului la ceea ce s-a apelat. 

Prin excepţia autorităţii lucrului judecat cu privire la al doilea capăt de cerere, pârâta a 
invocat în faţa primei instanţe considerentele deciziei civile nr. 230/19.03.2013 a Curţii de Apel 
Constanţa. 

Din cuprinsul încheierii din 2.10.2015 se reţine că, cu ocazia dezbaterii acestei excepţii în 
faţa primei instanţe, având cuvântul, reclamantul a solicitat respingerea excepţiei întrucât a cerut 
daune morale pentru cea de-a patra concediere, nu pentru cea de-a treia, ce nu are legătură cu cea 
anterioară. 

Din transcrierea dezbaterilor din 02.10.2015, depusă la dosarul de apel, rezultă că 
reclamantul a arătat, cu ocazia dezbaterii excepţiei autorităţii lucrului judecat, că a solicitat daune 
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morale pentru cea de-a patra concediere, că nu a fost o concediere normală, legală, că societatea a 
urmărit să-i facă un rău cu intenţie. Reclamantul a mai arătat că nu a cerut daune morale pentru acea 
cerere care s-a judecat, ci pentru a patra concediere. Avocatul pârâtei a arătat cu acea ocazie că din 
punctul său de vedere ceea ce a spus reclamantul reprezintă o restrângere a capătului de cerere cu 
privire la daunele morale, faţă de faptul că din cererea de chemare în judecată rezultă că a solicitat 
50.000 lei prejudiciu pentru daunele morale cauzate de emoţiile urmare vânzării apartamentului şi a 
patra concediere. 

Prin întâmpinarea la apel, intimata a susţinut că în împrejurarea mai sus descrisă apelantul a 
precizat capătul de cerere referitor la daunele morale în sensul renunţării la solicitarea de obligare a 
pârâtei la plata daunelor morale cauzate ca urmare a vânzării apartamentului, astfel încât capătul de 
cerere referitor la daunele morale vizează exclusiv suferinţa din cauza lipsurilor datorate celei de-a 
patra concedieri. 

Contrar acestei susţineri, Curtea constată în primul rând că apelantul nu a renunţat în faţa 
primei instanţe la o parte din acţiunea sa şi nici nu şi-a restrâns capătul de cerere referitor la plata 
daunelor morale, din poziţia exprimată de reclamant cu ocazia dezbaterii în primă instanţă a 
excepţiei autorităţii lucrului judecat nerezultând sub nicio formă intenţia acestuia de a renunţa 
parţial la judecată sau de a-şi restrânge pretenţiile. Dimpotrivă, apărându-se faţă de excepţia 
autorităţii lucrului judecat invocată de pârâtă, reclamantul a arătat că a solicitat daune morale ca 
urmare a celei de-a patra concedieri, înţelegându-se că nu a solicitat în schimb aceste daune în 
considerarea vreunei alte concedieri anterioare.  

În al doilea rând, prima instanţă nu a luat act de vreo renunţare la judecată parţială din partea 
reclamantului, iar pârâta nu a formulat apel împotriva sentinţei pronunţate în primă instanţă.  

În consecinţă, modul în care reclamantul s-a apărat în faţa primei instanţe, la termenul din 
2.10.2015, faţă de excepţia autorităţii lucrului judecat invocată de pârâtă, nu relevă faptul că acesta 
şi-ar fi restrâns preteneţiile sau ar fi reunţat parţial la judecata capătului de cerere referitor la 
daunele morale. 

3. Cauza de faţă are ca premisă cea de-a patra concediere a apelantului de către societatea 
intimată, prin decizia nr. 7853/03.07.2013, care a fost anulată prin decizia civilă nr. 
263/CM/25.06.2014 a Curţii de Apel Constanţa pentru motive de nelegalitate, respectiv pentru 
încălcarea interdicţiei instituite prin contractul colectiv de muncă la nivel de unitate privind 
desfacerea contractelor individuale de muncă ale reprezentanţilor aleşi în organele de conducere ale 
organizaţiilor sindicale, în termen de 2 ani de la încetarea mandatului. 

În trecut, apelantul mai fusese concediat de trei ori, fiecare dintre cele trei decizii de 
concediere fiind anulate de către instanţele de judecată. 

Astfel, prin sentinţa civilă nr. 4402/7.09.2011 a Tribunalului Constanţa a fost anulată decizia 
de încetare a contractului de muncă nr. …/17.06.2009, iar pârâta a fost obligată să plătească 
reclamantului suma de 10.000 lei cu titlu de daune morale. Sentinţa a rămas irevocabilă prin 
respingerea recursurilor declarate de părţi prin decizia civilă nr. 230/CM/19.03.2012 a Curţii de 
Apel Constanţa, reţinându-se, cu privire la daunele morale, că „în mod corect instanţa de fond a 
admis în parte această cerere apreciind că suma de 10.000 lei este în măsură să asigure o reparare a 
prejudiciului suferit de reclamant ca urmare a măsurii abuzive dispusă de angajator”. În acest sens, 
curtea a citat art. 269 alin. 1 C. Mc. şi a reţinut că „s-a făcut dovada faptului că, deşi printr-o 
hotărâre definitivă şi irevocabilă societatea pârâtă era obligată să îl reintegreze pe reclamant în 
funcţia de maşinist pod rulant, aceasta a continuat să-i solicite prestarea unei alte activităţi, 
supunând salariatul unui stres continuu, iar în final a dispus desfacerea disciplinară a contractului de 
muncă pentru o abatere ce nu poate fi reţinută în sarcina sa. Deşi reclamantul este îndreptăţit la plata 
unor daune morale, totuşi suma de 20.000 lei nu este justificată deoarece problemele familiale 
invocate de acesta atât la instanţa de fond, cât şi în recurs, nu pot avea vreo legătură cu decizia 
contestată. Astfel, nu este dovedit că divorţul a fost generat de problemele de la serviciu, cu atât mai 
mult cu cât acţiunea de divorţ a fost promovată chiar de către reclamant şi pentru motive care 
vizează comportamentul soţiei sale, hotărârea de divorţ reţinând culpa soţiei pârâte. De asemenea, 
eventualele restanţe înregistrate la un credit bancar contractat de către reclamant ţin şi de modul de 
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apreciere al acestuia cu privire la posibilitatea de rambursare, astfel că suma de 10.000 lei este 
suficientă pentru a înlătura eventualele neajunsuri determinate de decizia de concediere”. 

De asemenea, prin sentinţa civilă nr. 1173/12.11.2009 a Tribunalului Constanţa a fost 
anulată decizia nr. 8049/19.08.2009 de încetare disciplinară a contractului individual de muncă al 
apelantului, decizia rămânând irevocabilă prin decizia civilă nr. 174/CM/31.03.2010 a Curţii de 
Apel Constanţa. 

Prin sentinţa civilă nr. 2670/18.05.2012 a Tribunalului Constanţa a fost anulată în parte 
decizia nr. 11693/2.12.2011 şi a fost înlocuită sancţiunea desfacerii contractului individual de 
muncă cu sancţiunea avertismentului scris, de asemenea fiind anulate şi alte trei decizii de 
sancţionare disciplinară, iar pârâta a fost obligată să plătească reclamantului suma de 25.000 lei cu 
titlu de daune morale. Prin decizia civilă nr. 111/CM/11.02.2013 a Curţii de Apel Constanţa, 
această sentinţă a fost menţinută cu privire la anularea în parte a deciziei nr. 11693/2.12.2011 şi la 
anularea celor trei decizii de sancţionare, dar a fost modificată în sensul respingerii ca nefondate a 
cererilor privind asigurarea demnităţii în muncă şi plata daunelor morale. Cu privire la acest ultim 
aspect, curtea a reţinut că, „deşi prima instanţă reţine că reclamantul se face vinovat de săvârşirea 
abaterilor disciplinare reţinute prin deciziile de sancţionare disciplinară, cu toate acestea obligă 
pârâta la plata daunelor morale. Obligarea pârâtului la respectarea programului de lucru şi a 
obligaţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului nu poate fi considerată o atitudine abuzivă din 
partea pârâtei”. 

În concluzie, instanţele au acordat daune morale în cazul primei concedieri, când decizia de 
încetare a contractului individual de muncă a fost anulată în întregime, dar au respins cererea de 
obligare a pârâtei la plata unor asemenea daune în cazul celei de-a treia concedieri, când decizia de 
desfacere disciplinară a contractului individual de muncă a fost anulată doar în parte, aplicându-se 
totuşi sancţiunea avertismentului scris. 

În cazul celei de-a patra concedieri, despre care este vorba în cauza de faţă, decizia de 
încetare a contractului individual de muncă a fost anulată în întregime, pentru motivele de 
nelegalitate mai sus menţionate. 

Cererea de faţă se analizează exclusiv prin raportare la această din urmă concediere, acestea 
fiind limitele învestirii instanţei stabilite de reclamant, de altfel în cazul a două dintre concedierile 
anterioare fiind deduse judecăţii cereri referitoare la daunele morale, asupra cărora instanţele s-au 
pronunţat astfel cum a fost arătat mai sus. 

4. Autoritatea de lucru judecat a deciziilor civile nr. 230/CM/19.03.2012 şi 
111/CM/11.02.2013 ale Curţii de Apel Constanţa subzistă exclusiv în privinţa a ceea ce a făcut 
obiectul judecăţii în cauzele respective, fiind evident că instanţele nici nu aveau cum să se pronunţe 
cu privire la de-a patra concediere şi la consecinţele acesteia, fapte care s-au petrecut ulterior. În 
procesele respective s-au judecat aspecte legate de prima şi respectiv a treia concediere, precum şi 
de consecinţele lor, inclusiv de îndrepăţirea sau nu a reclamantului de a beneficia de obligarea 
pârâtei la plata daunelor morale, în împrejurările luate atunci în discuţie. În niciun caz consecinţele 
celei de-a patra concedieri nu au făcut obiectul judecăţii în acele dosare, care s-au finalizat înainte 
ca această concediere să se fi produs. 

De aceea, niciuna dintre cele două decizii civile nu prezintă autoritate de lucru judecat în 
raport cu cauza de faţă, care priveşte compensarea unor pretinse prejudicii produse ca urmare a celei 
de-a patra concedieri, dispusă de pârâtă prin decizia nr. 7853/3.07.2013. 

În ceea ce priveşte decizia civilă nr. 230/CM/19.03.2012, curtea constată că în cauza de faţă 
reclamantul nu a invocat cu titlu de prejudiciu problemele familiale pe care le invocase ca efect al 
acelei prime concedieri, iar aprecierea instanţei de recurs că „eventualele restanţe înregistrate la un 
credit bancar contractat de către reclamant ţin şi de modul de apreciere al acestuia cu privire la 
posibilitatea de rambursare” este valabilă exclusiv în contextul factual analizat atunci. Instanţa nu se 
putea pronunţa şi nici nu s-a pronunţat printr-o regulă generală, aplicabilă de principiu pentru viitor, 
în sensul că restanţele înregistrate de reclamant de atunci înainte nu vor putea fi considerate 
niciodată ca fiind consecinţa directă a unei alte concedieri, o asemenea susţinere urmând să fie 
considerată inadmisibilă indiferent de împrejurările viitoare care se vor produce şi se vor invoca. O 
asemenea interpretare a deciziei civile menţionate ar fi absurdă şi ar depăşi flagrant sensul 
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indubitabil al acesteia, în sensul că judecata instanţei priveşte faptele analizate şi în niciun caz 
faptele viitoare. 

Astfel, din decizia civilă nr. 230/CM/19.03.2012 a Curţii de Apel Constanţa nu are cum să 
rezulte dacă cea de-a patra concediere, dispusă de pârâtă prin decizia nr. 7853/3.07.2013, a produs 
sau nu prejudicii reclamantului în ceea ce priveşte acumularea de restanţe la rambursarea creditului 
ipotecar. 

În ceea ce priveşte decizia civilă nr. 111/CM/11.02.2013, orice autoritate de lucru judecat în 
privinţa cauzei de faţă este exclusă, câtă vreme în cauza respectivă respingerea cererii de obligare a 
pârâtei la plata daunelor morale s-a dispus în contextul în care se menţinuse parţial o decizie de 
sancţionare disciplinară, înlocuindu-se sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului individual de 
muncă cu avertisment. Or în cazul celei de-a patra concedieri nu a fost vorba despre o sancţionare 
disciplinară, iar decizia pârâtei a fost anulată în întregime, pentru motive de nelegalitate. 

5. În ceea ce priveşte temeiul acţiunii, respectiv art. 253 alin. 1 C. Mc., acesta prevede că 
„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”. 

În cauza de faţă, reclamanatul solicită obligarea pârâtei la plata unor sume de bani, invocând 
prejudicii produse ca urmare a celei de-a patra concedieri, respectiv suportarea unor costuri 
suplimentare faţă de creditul ipotecar, drept efect al acumulării de restanţe datorită încetării plăţii 
salariului, a unei sume care să acopere nevoile locative ale reclamantului despre care acesta pretinde 
că s-au născut ca urmare a concedierii, care a dus la vânzarea apartamentului, respectiv a unei sume 
care să compenseze emoţiile şi suferinţa psihică reprezentând consecinţe ale aceleiaşi măsuri de 
concediere. 

Altfel spus, reclamantul solicită compensarea unui prejudiciu produs prin concedierea sa 
nelegală, prejudiciu care s-a materializat în suportarea unor costuri adiacente creditului ipotecar, a 
unor cheltuieli locative, precum şi la nivel psihic, astfel că trebuie înţeles că nu există o 
neconcordanţă între textul legal invocat şi pretenţiile formulate. Astfel, este mai mult decât evident 
că o concediere nelegală a salariatului este în principiu rezultatul culpei angajatorului, manifestată 
în legătură cu serviciul. Orice măsură de concediere are legătură cu serviciul întrucât are ca obiect 
raportul de muncă şi implicit însuşi serviciul, adică în esenţă încetarea obligaţiei salariatului de a 
munci şi în consecinţă şi a dreptului de a fi remunerat. 

De altfel, prin decizia civilă nr. 230/CM/19.03.2012 a Curţii de Apel Constanţa au fost deja 
acordate apelantului daune morale, reţinându-se ca temei legal art. 269 alin. 1 C. Mc., devenit după 
republicare actualul art. 253 alin. 1 C. Mc., invocat şi în prezenta cauză. 

6. Cu privire la vânzarea apartamentului, sunt întemeiate apărările intimatei legate de 
momentul luării hotărârii de a-l vinde şi de structura dreptului de proprietate. 

Astfel, după ce a fost concediat de pârâtă prin decizia nr. 7853/3.07.2013, reclamantul a 
primit somaţia din 17.03.2014 emisă de BEJ [...] în dosarul de executare nr. 248/2014, privind 
executarea convenţiei de credit nr. 39359/16.12.2015 şi a contractului de garanţie reală imobiliară 
nr. 6674/16.12.2005, la cererea creditoarei Volksbank România SA, privind suma de 58.175,51 lei, 
reprezentând debit, plus suma de 6.524,13 lei, reprezentând cheltuieli de executare silită. 
Reclamantului i s-a pus în vedere că, în caz contrar, se va proceda la vânzarea silită a 
apartamentului acestuia. 

Prin cererea înregistrată la BEJ [...] sub nr. 248/20.03.2014, reclamantul a solicitat acordarea 
unui termen pentru a vinde singur apartamentul şi a achita datoria, arătând că „îl am scos la vânzare 
de mai mult timp pentru a-mi achita datoria, însă nu am putut să-l vând până acum datorită 
neînţelegerilor cu fosta soţie”. 

Chiar dacă reclamantul nu a arătat şi momentul sau perioada în care a luat hotărârea de a 
vinde apartamentul, afirmaţia de mai sus are natura juridică a unei mărturisiri extrajudiciare cu 
privire la faptul că această hotărâre nu a fost consecinţa primirii somaţiei de la executorul 
judecătoresc şi că numai neînţelegerile cu fosta soţie, în contextul în care apartamentul aparţinea în 
cote egale amândurora, împiedicaseră până atunci vânzarea. 
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Aşa fiind, împrejurările particulare ale cauzei, caracterizate de dreptul de proprietate comună 
al reclamantului şi al fostei sale soţii asupra apartamentului dobândit în timpul căsătoriei, între timp 
desfăcută prin divorţ, hotărârea reclamantului să vândă apartamentul anterior primirii somaţiei din 
partea executorului judecătoresc, tergiversarea vânzării nu din cauze obiective, exterioare 
vânzătorilor, ci din cauza neînţelegerilor dintre aceştia, nu permit instanţei să prezume că hotărârea 
reclamantului de a vinde apartamentul ar fi fost urmarea concedierii. Perspectiva lichidării 
proprietăţii comune a foştilor soţi şi neînţelegerile dintre aceştia cu privire la vânzarea 
apartamentului nu pot fi puse în seama pârâtei, astfel că nu pot fi nici pierdute din vedere până la a 
se prezuma că hotărârea reclamantului să vândă imobilul ar fi intervenit atât după, cât şi ca urmare a 
concedierii, fiind o consecinţă directă a acesteia. 

În acest sens, se ţine cont şi că, dacă este cert că la momentul emiterii somaţiei din dosarul 
de executare existau restanţe la rambursarea creditului ipotecar, reclamantul nu a dovedit data 
începând de la care acestea au început să se acumuleze. 

Pentru fiecare dintre aceste argumente, se va reţine că vânzarea în sine a apartamentului nu a 
fost o consecinţă a concedierii, ci că este un fapt independent de aceasta, dorit de reclamant şi 
temporizat din cauza neînţelegerilor cu fosta soţie, dar prin care în cele din urmă s-a lichidat 
proprietatea comună a foştilor soţi asupra bunului respectiv. 

În aceste condiţii, nu există nici un temei pentru obligarea pârâtei la plata unei sume lunare 
care să acopere diferenţa dintre suma de 451,96 lei şi chiria unui apartament cu două camere în 
Constanţa, din prezent până la ieşirea la pensie a reclamantului, prima instanţă respingând în mod 
corect acest al treilea capăt de cerere. 

7. Primul capăt de cerere are însă ca obiect costuri suportate suplimentar în contextul 
vânzării apartamentului, cauzate nu atât de vânzarea în sine a acestuia, cât de imposibilitatea plăţii 
la timp a ratelor la credit, care au generat aceste costuri. 

Dacă între concediere şi vânzarea apartamentului nu s-a obiectivat existenţa unei legături de 
cauzalitate, situaţia este diferită în legătură cu aceste costuri suplimentare, care nu decurg din 
vânzare, ci din neplata la timp a ratelor de credit. 

Este necontestat că, drept urmare a concedierii reclamantului prin decizia nr. 
7853/3.07.2013, acesta nu a mai beneficiat de plata salariului. Totodată, nu există dovezi că acesta 
deţinea la vremea respectivă economii sau bunuri pe care să le poată valorifica, astfel încât să poată 
plăti la timp ratele de credit la datele stabilite prin contract, până la data la care instanţa de apel, prin 
decizia civilă nr. 263/CM/25.06.2014 a Curţii de Apel Constanţa, a dispus anularea deciziei de 
concediere şi reintegrarea sa în muncă. 

Este adevărat că nu se cunoaşte data la care restanţele au început să se acumuleze, respectiv 
imediat după concediere sau după câteva luni, dar nu se poate omite existenţa unui interval de 
aproape un an, fără câteva zile, între data concedierii şi data la care instanţa a dispus reintegrarea în 
muncă, la care s-a adăugat şi perioada până când pârâta a emis decizia de reintegrare nr. 
9811/16.07.2014. 

Existenţa acestui interval total de peste un an în care reclamantul a fost lipsit de salariu, fără 
să existe dovezi privind deţinerea unor economii sau a posibilităţii vânzării unor bunuri într-o 
măsură suficientă acoperirii atât a nevoilor de subzistenţă, cât şi a ratelor de credit, precum şi lipsa 
unor dovezi în sensul posibilităţii obţinerii unor venituri din alte surse, respectiv a dobândirii altui 
loc de muncă, justifică pe deplin concluzia de ordin logic că între concediere şi înregistrarea 
restanţelor la plata ratelor de credit a existat legătură de cauzalitate, respectiv că lipsa salariului a 
determinat pe reclamant să nu mai poată plăti la timp ratele de credit. 

În acest sens, ar fi excesiv să se reproşeze salariatului concediat ilegal că nu şi-a găsit alt loc 
de muncă, în condiţiile în care nu s-a dovedit că ar fi refuzat reintegrarea în muncă ori încheierea 
unui contract individual de muncă cu alt angajator. 

Sub un alt aspect, nu se pot reţine apărările pârâtei referitoare la plăţile făcute acestuia, 
întrucât din chiar situaţia depusă de aceasta la dosarul de apel rezultă că de la data concedierii până 
la data emiterii adresei de actualizare a creanţei (3.07.2013 – 3.06.2014) se menţionează primirea 
unor sume de bani în cuantum redus, luând în calcul şi sumele restituite, după cum urmează: 3.857 
lei la 7.04.2014, 1.759,22 lei la 16.05.2014 (din care reclamantul a restituit 1.259,22 lei), 1.417,02 
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lei la 16.05.2014 (din care reclamantul a restituit 917,02 lei) şi 18.023,94 lei la 16.05.2014 (din care 
reclamantul a restituit 17.023,94 lei). 

Oricum, la data fiecăreia dintre aceste plăţi era deja începută executarea silită, reclamantul 
primise somaţia din 17.03.2014 din partea executorului judecătoresc, ceea ce înseamnă că întreg 
creditul fusese deja declarat scadent, iar reluarea plăţii ratelor nu mai era posibilă. 

Nu se pot lua în calcul plăţile pretins efectuate în perioada 8.02.2011 – 1.10.2012, aflate la 
un interval de timp considerabil faţă de momentul concedierii, la data primirii acelor plăţi, 
reprezentând de altfel drepturi salariale şi cheltuieli de judecată, nefiind previzibilă concedierea 
reclamantului la 3.07.2013. Or nu se poate reproşa acestuia că nu a făcut economii în perspectiva 
concedierii care urma să aibă loc în condiţii nelegale, un asemenea fapt neputând fi prevăzut în mod 
rezonabil de către salariat.   

Nu în ultimul rând, nu există niciun argument factual care să fundamenteze o eventuală 
culpă a reclamantului în privinţa neplăţii la timp a ratelor de credit după concediere, câtă vreme în 
acest fel a fost lipsit de veniturile salariale. 

8. Emiterea de către pârâtă a deciziei de concediere nr. 7853/3.07.2013 a constituit o faptă 
ilicită săvârşită de către acesta cu vinovăţie, de vreme ce această decizie a fost anulată pentru 
motive de nelegalitate prin hotărâre judecătorească definitivă prin care s-a constatat încălcarea de 
către angajator a unei interdicţii de concediere prevăzută în contractul colectiv de muncă. 

S-a reţinut mai sus că între concediere şi înregistrarea de către reclamant a restanţelor la 
ratele de credit a existat legătură de cauzalitate, acumularea restanţelor conducând la costuri 
suplimentare, atât strict în executarea contractului de credit bancar, cât şi în privinţa declanşării de 
către bancă a executării silite. 

Aceste costuri suplimentare au fost compuse din suma de 6.524,13 lei cu titlu de cheltuieli 
de executare, stabilite prin încheierea din 11.03.2014 a BEJ [...], suma de 4.557,36 lei cu titlu de 
dobândă restantă, suma de 2.521,87 lei cu titlu de penalităţi şi suma de 600 lei cu titlu de cheltuieli 
de executare avansate de bancă, acestea trei rezultând din adresa de actualizare a creanţei nr. 
3059/3.08.2014 a Volksbank România SA, în total 14.203,36 lei. 

Această sumă nu face parte din suma împrumutată prin credit bancar, pe care reclamantul a 
restituit-o băncii ca urmare a vânzării apartamentului, ci s-a adăugat costurilor legate de lichidarea 
creditului, în condiţiile în care nu ar fi existat dacă lichidarea s-ar fi făcut în absenţa acumulării 
restanţelor, adică în condiţiile în care ratele de credit puteau fi plătite la scadenţă, dacă reclamantul 
nu ar fi fost concediat nelegal. 

Prin urmare, suma mai sus menţionată descrie un prejudiciu material produs prin 
concedierea nelegală reclamantului, a cărei consecinţă a fost acumularea suplimentară a acestei 
datorii, faţă de bancă şi executorul judecătoresc. 

În această datorie nu se înscriu cheltuielile notariale achitate către BNP Bratu Daniel-
Dumitru, în valoare de 3.439,60 lei, aferente vânzării apartamentului, pe de o parte pentru că din 
bonurile fiscale care le atestă nu rezultă că plata a fost făcută de reclamant, de fosta soţie a acestuia 
sau de către cumpărători, iar pe de altă parte pentru că s-a stabilit deja că vânzarea în sine a 
apartamentului nu a fost consecinţa concedierii, caz în care costurile vânzării, care s-ar fi produs 
oricum, nu pot fi puse în sarcina pârâtei. 

Întrucât atât apartamentul, cât şi datoriile rezultând din încheierea şi executarea contractului 
de credit bancar şi a contractului de garanţie imobiliară, nu au aparţinut exclusiv reclamantului, ci 
au constituit bun comun, respectiv obligaţii comune, decurgând din dobândirea unui bun comun, 
prejudiciul exprimat mai sus de suma de 14.203,36 lei nu s-a reflectat în întregime în patrimoniul 
reclamantului, ci doar în proporţie de 1/2, corespunzător cotei de 1/2, necontestate, deţinute de 
reclamant în raport cu fosta soţie, din dreptul de proprietate şi din datoriile comune legate de 
dobândirea acestui drept.  

Întrucât obligaţia de rambursare a creditului a fost comună celor doi soţi şi ulterior foşti soţi, 
fiind legată de dobândirea apartamentului ca bun comun, este lipsit de relevanţă faptul relevat de 
reclamant că singurele venituri care au stat la baza creditului imobiliar au fost veniturile sale 
salariale. 
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În această situaţie, se va reţine că prejudiciul material suferit de reclamant ca urmare a 
concedierii este evaluat, în privinţa costurilor legate de credit şi de executare silită, generate 
suplimentar faţă de obligaţia de rambursare a creditului bancar, la jumătate din suma de 14.203,36 
lei, deci la 7.101,68 lei. 

Întrucât acest prejudiciu a fost cauzat de pârâtă reclamantului printr-o faptă ilicită săvârşită 
cu vinovăţie, astfel cum a fost argumentat mai sus, fiind deci îndeplinite condiţiile angajării 
răspunderii patrimoniale prevăzute de art. 253 alin. 1 C. Mc., curtea va reforma sentinţa apelată în 
sensul că va obliga pârâta să plătească această sumă reclamantului, cu titlu de daune materiale. 

9. În ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la daunele morale, curtea reţine că 
reclamantul a susţinut că a suferit un prejudiciu moral constând în suferinţa şi emoţiile cauzate de 
vânzarea apartamentului în contextul declanşării executării silite. Acţiunea acestuia se analizează în 
aceste limite, potrivit principiului disponibilităţii. Considerentele primei instanţe referitoare la 
neexprimarea în mod public a anumitor consideraţii negative legate de capacitatea profesională a 
salariatului, pentru a putea fi afectate prestigiul si demnitatea reclamantului, nu au legătură cu 
cauza. 

Sub aspectul prejudiciului moral, deşi instanţa de apel a ascultat martorul propus de 
reclamant, nu au fost administrate probe în sensul că reclamantului i-ar fi fost afectată sănătatea 
fizică ori mintală şi nici situaţia din punct de vedere psihologic. Nu s-a dovedit prin urmare un 
prejudiciu cert legat de starea sufletească a persoanei ajunsă lipsită de un loc de muncă ori de 
consecinţele de ordin familial sau social ale unei astfel de situaţii.  

De altfel, martorul audiat în faţa instanţei de apel a relatat aspecte de fapt cu caracter 
general, fără ca acesta să fie în măsură să se refere concret şi coerent la perioada subsecventă celei 
de-a patra concedieri. Astfel, martorul a arătat că: „Nu cunosc motivul şi nici anul ultimei 
concedieri a reclamantului. Am remarcat că reclamantul era mai închis în el, nu prea comunica. Era 
afectat din cauza disponibilizărilor, concedierilor, dar nu cunosc perioada acestora. Din cauza 
concedierilor, a lipsei de bani, a ajuns şi la divorţ”. Or deja s-a stabilit prin decizia civilă nr. 
230/CM/19.03.2012 a Curţii de Apel Constanţa că „problemele familiale invocate de acesta atât la 
instanţa de fond, cât şi în recurs, nu pot avea vreo legătură cu decizia contestată. Astfel, nu este 
dovedit că divorţul a fost generat de problemele de la serviciu, cu atât mai mult cu cât acţiunea de 
divorţ a fost promovată chiar de către reclamant şi pentru motive care vizează comportamentul 
soţiei sale, hotărârea de divorţ reţinând culpa soţiei pârâte.” Pe de altă parte, nu este cert că martorul 
se referă la perioada următoare celei de-a patra concedieri sau la o perioadă anterioară, cu privire la 
care instanţele deja s-au pronunţat în legătură cu daunele morale. De asemenea, martorul a arătat că 
„în această ultimă perioadă reclamantul a dus-o greu, pierzându-şi locul de muncă, a rămas fără 
bani. Ca urmare a părăsirii locului de muncă a fost afectat psihic, nu mai era acelaşi om, a fost 
părăsit de soţie, nu avea chef de nimic, îl sunam şi nu vroia să plece nicăieri”. Or faptul „părăsirii” 
reclamantului de către soţie nu s-a petrecut după cea de-a patra concediere, de vreme ce instanţa l-a 
luat în considerare în legătură cu prima concediere, astfel că declaraţia martorului nu conţine 
aspecte de fapt relevante în cauză, referitoare concret la perioada subsecventă concedierii din 
3.07.2013. 

10. Suferinţa invocată şi dovedită în prezenta cauză de către reclamant este legată de 
împrejurările în care a ajuns să vândă apartamentul, respectiv sub ameninţarea vânzării acestuia la 
licitaţie publică de către executorul judecătoresc, situaţie la care s-a argumentat deja mai sus că s-a 
ajuns din culpa pârâtei, care l-a concediat nelegal şi astfel l-a lipsit de posibilităţile materiale de a 
achita la timp ratele de credit. Prin urmare, nu vânzarea în sine a apartamentului, dar împrejurările 
în care aceasta a avut loc, caracterizate prin perspectiva vânzării silite în cadrul procedurii de 
executare silită, împrejurări care au fost o consecinţă directă a concedierii nelegale care l-a lipsit pe 
reclamant de veniturile salariale pe o perioadă de peste un an, conturează existenţa unui prejudiciu 
moral. 

Chiar dacă în problematica vânzării apartamentului intră şi contextul stării de devălmăşie în 
privinţa proprietăţii, precum şi neînţelegerile cu fosta soţie, coproprietară a apartamentului, invocate 
chiar de reclamant, şi chiar dacă în final apartamentul a fost vândut în modalitatea dorită de cei doi 
foşti soţi, trebuie admis că faptul concedierii nelegale a reclamantului a înlăturat starea de echilibru 
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anterior existentă în care acesta plătea ratele de credit din salariu. Concedierea a generat în cele din 
urmă imposibilitatea plăţii ratelor la scadenţă şi declanşarea executării silite, ceea ce a creat în mod 
obiectiv reclamantului o stare de incertitudine privind posibilitatea vânzării apartamentului către un 
cumpărător ales de acesta. 

Vânzarea silită are loc în cadrul unei proceduri de executare silită în vederea satisfacerii în 
primul rând a intereselor creditorului, fiind realizată la termenul stabilit potrivit legii, în funcţie de 
ofertele prezentate la acel moment de persoanele care au dovedit îndeplinirea condiţiilor de a 
participa la licitaţia publică. În acest caz, a fost îndreptăţită atitudinea reclamantului de a încerca să 
evite executarea silită, care urma să ducă la înstrăinarea apartamentului la un preţ care nu ar fi fost 
stabilit prin negociere între vânzător şi cumpărător, ca în cazul unui contract de vânzare-cumpărare 
obişnuit. Prin urmare, a fost justificată temerea de la vremea respectivă a reclamantului că preţul 
stabilit în cadrul procedurii de executare silită putea să fie considerabil mai mic decât cel obţinut 
dacă apartamentul ar fi fost vândut în condiţii normale. 

Această temere justificată rezultă din adresele reclamantului către executorul judecătoresc 
nr. 248/20.03.2014 şi 649/15.04.2014, precum şi din corespondenţa acestuia cu Volksbank România 
SA prin care a solicitat emiterea acordului de vânzare a apartamentului şi apoi prelungirea acestuia. 
Situaţia de incertitudine cu privire la posibilitatea vânzării apartamentului, care depindea atât de 
găsirea unui cumpărător, cât şi de aprobarea unui credit bancar în beneficiul acestuia, precum şi de 
exprimarea acordului Volksbank România SA pentru vânzare, s-a prelungit de la data primirii 
somaţiei (20.03.2014) până la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare (03.06.2014), timp 
în care executarea silită nu a fost suspendată şi putea continua oricând. Acest fapt este de înţeles că 
a generat reclamantului o suferinţă psihică, datorită stresului inerent unei astfel de situaţii, apreciat 
obiectiv, în considerarea unei persoane normale.  

O astfel de suferinţă nu poate fi ignorată chiar dacă reclamantul nu a demonstrat cu probe că 
se încadrează într-o situaţie specială, cum ar fi că efectele situaţiei descrise mai sus asupra 
psihicului său ar fi fost mai puternice decât în cazul unei persoane obişnuite ori că i-ar fi fost 
cauzată vreo afecţiune de ordin fizic sau psihic. Se ia în considerare o persoană normală, care, 
supusă unei situaţii de fapt precum cea regăsită în speţă, ca efect al unei concedieri nelegale în 
condiţiile unei obligaţii de plată a ratelor aferente unui credit ipotecar, asumată cu mai mult timp 
înainte (în anul 2005), suferă în mod inerent un prejudiciu moral, adică neevaluabil în bani, ca 
urmare a temerii justificate şi prelungite că, din motive independente de voinţa şi participarea sa 
efectivă, va suferi o pierdere semnificativă de ordin material, prin împiedicarea de a vinde 
apartamentul şi înstrăinarea lui în cadrul unei proceduri de executare silită, la un preţ cu privire la 
care exista aşteptarea rezonabilă că urma să fie dezavantajos. 

11. Curtea trebuie să se raporteze la o persoană obişnuită, fără a aplica criterii cu caracter 
discriminatoriu precum cele sugerate de către intimată, care a arătat că reclamantul este bărbat, 
tânăr şi fost lider sindical. Or la stabilirea situaţiei de fapt nu se poate aplica un tratament diferenţiat 
pe criterii de sex, vârstă şi/sau activitate sindicală, ca şi cum persoanele care întrunesc cele trei 
criterii de mai sus ar prezenta în mod natural o imunitate în privinţa posibilităţii de a suferi un 
prejudiciu moral de natura celui produs reclamantului. 

Sunt fără acoperire probatorie susţinerile intimatei referitoare la situaţia personală a 
reclamantului, respectiv că acesta ar călători constant şi ar petrece frecvent alături de prieteni, având 
în permanenţă o atitudine pozitivă, de unde ar rezulta că nu a suferit prejudiciul moral mai sus 
descris. În sprijinul susţinerilor sale, pârâta a depus la dosarul de fond şase fotografii afişate de 
reclamant pe o reţea socială, din care trei sunt din 2011, iar trei din august şi septembrie 2014, deci 
niciuna din perioada dintre a patra concediere şi reintegrarea în muncă în baza hotărârii instanţei de 
judecată. Dintre cele trei fotografii din 2014, una îl înfăţişează pe reclamant la Sinaia, iar celelalte la 
masă. Nimic din aceste fotografii nu dovedeşte că reclamantul nu a suferit un prejudiciu moral 
constând în suferinţa psihică cauzată în perioada dintre data primirii somaţiei de la executorul 
judecătoresc şi data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, respectiv că ar fi dat dovadă de o 
rezistenţă psihică deosebită, raportat la o persoană obişnuită. 

Rezultând aşadar că prin fapta ilicită a pârâtei, constând în emiterea unei decizii nelegale de 
concediere, a fost cauzat în mod direct şi cu vinovăţie prejudiciul moral descris mai sus, curtea va 
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reforma sentinţa primei instanţe şi sub acest aspect, constatând îndeplinite cerinţele angajării 
răspunderii patrimoniale a angajatorului, potrivit art. 253 alin. 1 Codul Muncii. Vinovăţia pârâtei se 
prezintă sub forma intenţiei indirecte, în sensul că deşi nu a urmărit producerea prejudiciului moral, 
pârâta a acceptat producerea acestuia.  

Prejudiciul moral nu este evaluabil în bani, dar se impune să fie compensat integral, pe 
măsura dimensiunii, gravităţii şi consecinţelor sale, deci ţinând seama şi că în cele din urmă 
apartamentul a fost vândut în condiţiile unui preţ negociat între părţi. În condiţiile în care 
reclamantul nu a fost în măsură să dovedească aspecte de fapt particulare cu privire la prejudiciul 
decurgând din concedierea nelegală, care l-a pus în situaţia de a vinde apartamentul în împrejurările 
mai sus descrise, guvernate de perspectiva unei vânzări silite care era rezonabil să se creadă că i-ar 
fi produs un prejudiciu material prin obţinerea unui preţ dezavantajos, stabilirea sumei de bani apte 
să compenseze în mod just prejudiciul creat se va stabili prin raportare la o persoană obişnuită. În 
aceste condiţii, ţinând cont de toate împrejurările concrete mai sus descrise, Curtea apreciază că 
suma de 10.000 lei este de natură să reflecte întocmai prejudiciul moral suferit de reclamant, 
asigurând o compensare justă a acestuia. 

Prin urmare, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., Curtea va admite apelul formulat de 
reclamant şi va schimba în parte sentinţa apelată în sensul că va admite în parte cererea şi va obliga 
pârâta să plătească reclamantului suma de 7.101,68 lei, reprezentând daune materiale, şi suma de 
10.000 lei, reprezentând daune morale. Totodată, curtea va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei 
apelate. 

Decizia civilă nr. 300/CM/08.06.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
16. Contestație decizie de concediere. Obligarea pârâtei la reintegrarea 

efectivă a reclamantei în funcția deținută anterior concedierii. Plată despăgubiri. 
 

Repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, astfel cum a  fost 
reglementată de dispoziţiile art. 80 alin.2 din Codul muncii, constituie una dintre măsurile de restabilire a 
legalităţii, de apărare eficientă a dreptului la muncă. 

Fără posibilitatea repunerii părţilor în situaţia anterioară concedierii, atingerea adusă dreptului la 
muncă al salariatului nu s-ar putea repara şi nu s-ar asigura stabilitatea raporturilor de muncă. 

În cauză reintegrarea a avut loc doar prin înscrisuri, pentru a se crea o aparenţă de drept, dar nu a 
avut loc şi o reintegrare efectivă. 

 
Art. 80 alin.1 şi 2 din Codul muncii 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2015, reclamanta 

[...] a solicitat, în contradictoriu cu pârâta S.C. [...] S.A., anularea Deciziei de desfacere a 
contractului de muncă nr…./25.08.2015, repunerea părţilor în situaţia anterioară, obligarea pârâtei 
la plata drepturilor pârâtă la data reintegrării în munca. De asemenea, reclamanta a solicitat plata 
cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii s-a arătat că reclamanta a fost angajata societăţii pârâte în funcţia de 
şef compartiment juridic. S-a învederat că prin Sentinţa civilă nr.1538/20.06.2014 din dosarul nr. 
…/118/2013, definitivă prin Decizia civilă a Curţii de Apel Constanţa nr. 373/CM/09.10.2014, 
instanţa a dispus anularea Deciziei nr. …/22.03.2013 de desfacere disciplinară a contractului 
individual de muncă nr. …/21.10.2011 şi reintegrarea salariatei pe funcţia deţinută anterior emiterii 
deciziei de concediere, iar întrucât pârâta a refuzat să execute de bunăvoie obligaţiile stabilite de 
instanţă în sarcina sa, s-a adresat BEJ [...], care a procedat la punerea în executare silită a titlului, in 
cadrul dosarului de executare silita nr. …/2014. 

S-a mai susţinut de către reclamantă că angajatorul nu a respectat dispoziţia definitivă și 
executorie a Tribunalului Constanța, de reintegrare pe funcţia deţinută anterior emiterii deciziei de 
concediere nr. …/22.03.2013. Deşi SC [...] SA avea obligaţia să realizeze o repunere a părţilor în 
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situaţia anterioară concedierii care să fie efectivă și reală, reîncadrarea a fost una formală şi de 
natură a o determina să îşi dea demisia.  

Se apreciază că decizia de concediere contestată are un caracter abuziv întrucât pârâta a 
încălcat cu rea - credinţă dispoziţiile stabilite anterior de instanţă, nu a pus la dispoziţia reclamantei 
actele cercetării administrative şi a încălcat normele ROI care stabileşte gradual sancţiunile 
disciplinare. Se precizează că sancţiunea aplicată este cea mai grea, în condiţiile în care reclamanta, 
de la data angajării, nu a avut nici o abatere disciplinară. 

În drept au fost invocate dispoziţiile art.65 Codul muncii. 
În apărare, pârâta a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea acţiunii. S-a arătat 

că măsura reintegrării pe funcţia deţinută anterior a fost una efectivă, iar reclamanta, deşi s-a 
prezentat în data de 27.07.2015, a părăsit locul de muncă după 45 minute fără o aprobare prealabilă 
şi ulterior, cu rea - credinţă, nu s-a mai prezentat la sediul pârâtei. 

S-a mai susţinut că reclamanta, deşi a fost convocată la data de 07.08.2015, nu s-a prezentat 
la cercetarea disciplinară prealabilă emiterii deciziei nr…./25.08.2015. 

Prin sentinţa civilă nr. 846 din 15 aprilie 2016, Tribunalul Constanţa a respins contestaţia 
formulată de reclamanta [...]în contradictoriu cu pârâtul S.C. [...] S.A., ca nefondată şi a obligat 
reclamanta la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 1500 lei, în favoarea pârâtei. 
 Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:  

Conform Sentinţei civile nr.1538/20.06.2014 a Tribunalului Constanţa, instanţa a anulat 
decizia de concediere nr. …/22.03.2013 şi a dispus reintegrarea reclamantei în funcţia deţinută 
anterior concedierii, precum şi obligarea pârâtei la plata despăgubirilor egale cu drepturile salariale 
de care ar fi beneficiat în calitate de salariat, calculate până la data reintegrării. Decizia instanţei a 
rămas definită prin Decizia civilă a Curţii de Apel Constanţa nr. 373/CM/09.10.2014. 

Prin înscrisurile depuse la dosarul cauzei, pârâta a făcut dovada că la data de 10.07.2015 a 
comunicat prin executor judecătoresc, către reclamantă, notificarea prin care îi aducea la cunoştinţă 
faptul că are obligaţia de a se prezenta la sediul societăţii, în vederea reintegrării, conform Sentinţei 
civile nr. 1538/20.06.2014, în data de 27.07.2015 la ora 7,30. De asemenea,  angajatorul a emis şi 
decizia nr. 129/10.07.2015 prin care se dispune reintegrarea reclamantei în funcţia de şef 
compartiment juridic, conform contractului individual de muncă nr. …/21.10.2011. 

La data de 27.07.2015, ora 7,30, s-a încheiat un proces - verbal între reclamantă, şeful 
Biroului resurse umane – [...] şi [...], din care rezultă că cele două salariate s-au prezentat la locul de 
muncă unde şi-au desfăşurat activitatea anterior. Reclamanta a consemnat că locaţia era în 
conservare, că nu există personal şi dotări tehnice. 

Ulterior, la data de 05.08.2015, angajatorul emite decizia nr. … prin care se decide 
suspendarea CIM al reclamantei pe perioada cercetării disciplinare, în temeiul art.49, 51 alin. 2 şi 
art. 52 Codul muncii. În cuprinsul acestei decizii se menţionează că reclamanta s-a prezentat în data 
de 27.07.2015, dar a părăsit locul de muncă după 45 minute, fără o aprobare prealabilă şi ulterior s-
a constatat că aceasta nu s-a mai prezentat la sediul pârâtei. 

Angajatorul a notificat-o pe reclamantă, prin executor judecătoresc, să se prezinte la data de 
25.08.2015, ora 11, pentru a oferi explicaţii cu privire la fapta de părăsi locul de muncă şi cu 
absenţa nejustificată în perioada 27.07.2015 – 05.08.2015. Acest înscris a fost primit personal de 
reclamantă la data de 07.08.2015. 
     La 25.08.2015 a fost întocmit procesul verbal de cercetare disciplinară, în cuprinsul căruia 
comisia a constatat că salariata nu s-a prezentat şi nici nu a justificat absenţa sa. 
     Prin decizia nr.4514/25.08.2015 angajatorul a dispus încetarea CIM al reclamantei, în 
temeiul art.61 lit.a), art.58, art.247, art.248 lit.e) Codul muncii, începând cu data de 25.08.2015.   
     Fapta reţinută de angajator constă în: părăsirea locului de muncă fără a solicita în prealabil 
aprobarea şefului ierarhic şi în perioada 27.07.2015 – 05.08.2015 a figurat absentă nemotivat, faptă 
ce constituie abatere disciplinară raportat la art.23 alin 1 lit.a), art.32 lit.a) şi b), art.33 lit.a) din 
Regulamentul Intern al societăţii. 
      Prin contestaţie reclamanta a invocat nelegalitatea şi netemeinicia deciziei atacate. 
     Motivele de nelegalitate invocate sunt: lipsa descrierii faptei, necomunicarea actelor 
cercetării administrative şi încălcarea dreptului la apărare. 
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     Apărările reclamantei urmează a fi înlăturate, având în vedere că angajatorul a făcut dovada 
convocării acesteia, cercetarea desfăşurându-se în mod legal, iar fapta reţinută este descrisă în mod 
detaliat. Această situaţie de fapt este şi recunoscută de salariată prin răspunsurile date la 
interogatoriu: la întrebarea nr. 12 aceasta recunoaşte că a primit notificarea, dar nu s-a prezentat la 
cercetarea disciplinară, fără a oferi o motivaţie; din răspunsurile la întrebările nr. 4 şi 5 rezultă că 
reclamanta cunoştea conţinutul faptei reţinute de angajator. 
    Din analiza înscrisurilor depuse la dosarul cauzei şi prin raportare la dispoziţiile art.252 din 
C.muncii, se constata ca in cuprinsul deciziei de sancţionare sunt precizate motivele care au 
determinat luarea acestei masuri, iar decizia cuprinde toate elementele obligatorii, prevăzute de 
aceste dispoziţii legale. De asemenea, se constată că nu sunt nesocotite nici dispoziţiile art.251 din 
Codul muncii referitoare la cercetarea disciplinară prealabilă. 
    În consecinţa, instanţa a constatat că decizia de sancţionare nr…./25.08.2015 este legală. 
   În ceea ce priveşte temeinicia măsurii luate de către angajator, din analiza probelor se 
constată că s-a făcut dovada că fapta disciplinară constatată de angajator a fost săvârşită de către 
reclamantă. 
   La interogatoriu reclamanta a recunoscut că a părăsit locul de muncă după 45 minute fără o 
aprobare prealabilă, motivând că în clădire nu erau telefoane şi nici personal, precum şi faptul că s-a 
prezentat a doua zi împreună cu colega sa, [...], dar nu a putut lua legătura cu conducerea societăţii 
întrucât poarta era încuiată, iar portarul nu i-a permis accesul în curte. 
   Aceste răspunsuri se coroborează doar în parte cu declaraţiile martorilor. Astfel, numita [...] 
a declarat că au plecat după aproximativ 25 minute, în data de 27.07.2015, iar că în sediul în care s-
au prezentat pentru a fi reintegrate nu existau dotări tehnice şi nici personal, precum şi faptul că a 
doua zi nu li s-a permis accesul în curte. 
    Din declaraţia martorei [...] rezultă că reclamanta şi colega sa s-au prezentat conform 
notificării la data de 27.07.2015, au semnat condica şi au întocmit împreună un proces verbal, 
precum şi faptul că cele două salariate au fost atenţionate că vor fi anunţate în legătură cu atribuţiile 
ce le revin, dar au părăsit locul de muncă într-un timp foarte scurt. De asemenea, martora a declarat 
că salariatele aveau posibilitatea să se deplaseze la sediul alăturat al societăţii, unde se afla 
conducerea, precum şi faptul că nu s-au mai prezentat nici în zilele următoare. 
   Declaraţia acestei martore se coroborează cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei, întocmite 
în cursul cercetării disciplinare. 
  Instanţa a avut în vedere, în aprecierea declaraţiilor martorilor, împrejurările în care aceştia 
au luat cunoştinţă de faptele relatate. În consecinţă, având în vedere că martora [...] se află în 
aceeaşi relaţie cu angajatorul, ca şi reclamanta, instanţa apreciază declaraţia acesteia ca fiind 
subiectivă şi o va înlătura. 
  Pe cale de consecinţă, instanţa a constatat că apărările formulate de reclamantă nu sunt 
susţinute prin probe.  
   De asemenea, se constată că reclamanta nu a depus un minim de diligenţe pentru a se 
interesa de posibilitatea de a relua activitatea desfăşurată anterior şi de postul pe care îl ocupa ca 
urmare a reintegrării. Atât timp cât avea posibilitatea de face demersuri pentru a lua legătura 
telefonic cu conducerea societăţii, de a se deplasa efectiv la noul sediu al angajatorului aflat în 
incinta aceleiaşi curţi, ori de a respecta programul de 8 ore de muncă, nu se poate reţine că 
atitudinea angajatorului, pe care o reclamă ca fiind abuzivă prin acţiune, justifică poziţia sa, de 
nerespectare a prevederilor din regulamentul societăţii.  

Faptele de a părăsi locului de muncă fără a solicita în prealabil aprobarea şefului ierarhic şi 
de a absenta nemotivat – recunoscute de reclamantă – nu pot fi justificate prin nemulţumirea pe care 
fosta salariată o are faţă de angajator, chiar şi situaţia în care acesta ar fi încercat să aibă o atitudine 
necorespunzătoare. Din analiza atitudinii reclamantei se poate concluziona că pârâta a dovedit 
reaua-credinţă a acesteia. 
  Pe cale de consecinţă, din analiza coroborată a probelor administrate, instanţa a constatat că 
reclamanta se face vinovată de săvârşirea abaterii disciplinare reţinute de către instituţia 
angajatoare. Raportând circumstanţele săvârşirii faptei, la sancţiunea aplicată de angajator, instanţa 
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a constatat că la emiterea deciziei au fost avute în vedere criteriile legale de stabilire a sancţiuni 
disciplinare, încadrarea acesteia fiind făcuta în mod corect prin decizia contestată. 
  Pentru considerentele expuse, instanţa a apreciat decizia de desfacere disciplinară a CIM ca 
fiind legală şi temeinică, astfel încât măsura luată de angajator este justificată şi a respins acţiunea 
ca fiind nefondată.  
  Potrivit art. 453 Cod procedură civilă, partea care pierde procesul va fi obligată, la  cerere, la 
plata cheltuielilor de judecată. Constatând că reclamanta este cea care a căzut în pretenţii şi existând 
şi o cerere în acest sens, instanţa a obligat-o  la plata sumei de 1500 lei, reprezentând onorariu 
avocat. 

Împotriva sentinţei civile nr. 846 din 15 aprilie 2016, pronunţată de  Tribunalul Constanţa, 
secţia I civilă, în termen legal a declarat apel reclamanta [...]. 

Arată apelanta reclamantă că a fost angajată a societăţii în funcţia de Şef Compartiment 
Juridic. Ca urmare a faptului că devenise incomodă, i-a fost desfăcut contractul individual de muncă 
pe nişte motive inexistente. Drept urmare, a contestat decizia de concediere la instanţa de judecată, 
care, prin sentinţa civilă nr. 1538/20.06.2014 pronunţată de  Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
…/118/2013 a constatat caracterul abuziv al măsurii şi a dispus : 

- anularea deciziei nr. 56/22.03.2013 de desfacere disciplinară a contractului individual de 
muncă nr. 837/21.10.2011; 

- reintegrarea salariatei pe funcţia deţinută anterior emiterii deciziei de concediere; 
- obligarea S.C. [...] S.A. la plata de despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în calitate de salariat, începând cu data 
de 22.03.2013 şi până la data efectivei reîncadrări. 

Deoarece S.C. [...] S.A. a refuzat să execute de bună voie obligaţiile stabilite de instanţă în 
sarcina s-a, s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc [...], care a procedat la punerea în 
executare silită a titlului, în cadrul dosarului de executare silită nr. 219/2014.  

Simulând modalitatea de pretinsă integrare, pârâta a chemat-o la biroul unde sediul fusese 
mutat, fiind practic trimisă singură într-o clădire aflată într-o stare puternică de degradare fără 
minimul de dotare pentru desfăşurarea activităţii de şef departament juridic. 

Deoarece a solicitat ca încadrarea sa să se facă efectiv, pârâta a refuzat, comunicându-i prin 
executor decizia de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă 5414/25.08.2015. 

Motivele de apel sunt următoarele: 
În mod greşit instanţa de fond a respins criticile reclamantei vizând nulitatea deciziei, fără 

a le analiza în concret, ci doar instituind o prezumţie de legalitate. 
Cu privire la nulitatea decizie, solicită să se aibă în vedere următoarele aspecte: 
Nu se face referire la faptul că i s-ar fi pus la dispoziţie actele cercetării administrative. 

Practic comisia de disciplină s-a întocmit ad-hoc şi a emis  decizia fără a-i da posibilitatea să ia 
cunoştinţă, să-şi expună punctul de vedere şi să se apere. 

Astfel, caracterul abuziv rezultă din încălcarea cu rea-credinţă a dispoziţiilor stabilite de 
către instanţă prin această sentinţă, repunerea doar fictivă în situaţia anterioară, ca mai apoi să-i fie 
desfăcut contractul de muncă pe un considerent disciplinar. 

În mod greşit instanţa de fond a interpretat probele administrate în cauză şi a apreciat că 
reclamanta nu am depus "un minim de diligenţe" pentru a relua activitatea desfăşurată anterior atâta 
timp cât, în fapt, prin conduita pârâtei s-a urmărit încă de la început crearea unei imposibilităţi de a-
mi desfăşura activitatea de lucru prin instituirea unui climat total inadecvat celui avut anterior. 

Solicită apelanta reclamantă să se constate că S.C. [...] S.A. nu a respectat dispoziţia 
definitivă şi executorie a Tribunalului Constanta de reintegrare a reclamantei pe funcţia deţinută 
anterior emiterii deciziei de concediere. 

Deşi S.C. [...] S.A. avea obligaţia să realizeze o repunere a părţilor în situaţia anterioara 
concedierii care sa fie efectiva si reala, reîncadrarea sa a fost una formală şi de natură a o determina 
să-şi dea demisia. 

Potrivit dispoziţiilor legale, repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de 
concediere, astfel cum este reglementată de dispoziţiile art. 80 alin. 2  din Codul muncii, constituie 
una dintre măsurile cele mai energice de restabilire a legalităţii, de apărare eficientă a dreptului la 
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muncă. Ea reprezintă o adevărată restitutio în integrum, implicând nu numai reîncadrarea pe postul 
deţinut anterior, ci repunerea în situaţia anterioară, ca şi cum raportul de muncă nu ar fi fost niciun 
moment întrerupt. 

Din probele administrate rezultă faptul că pârâta nu a realizat o reintegrare efectivă, ci doar 
a emis o serie întreagă de înscrisuri menite a da o aparenţă de drept manifestării sale abuzive. 
Astfel, în data de 10.07.2015 i-a fost comunicată prin executor judecătoresc notificarea nr. 
3752/10.072015 prin care S.C. [...] S.A îi solicita ca in data de 27.07.2015, ora 7,30, să se prezinte 
la sediul societăţii din Constanta, …, pentru repunerea sa in funcţia deţinută anterior concedierii şi 
pentru reluarea raporturilor de muncă. 

Solicită apelanta reclamantă să se înlăture aprecierea instanţei de fond cum că aceasta 
cunoştea locul unde s-a mutat activitatea societăţii şi să se reţină faptul că nu a ştiut în data de 
27.07.2015 că structurile administrative ale intimatei s-au mutat undeva în apropiere. A fost 
surprinsă la acea dată că sediul este în construcţie, că este nefuncţional. Nimeni nu i-a spus în care 
din clădirile din zonă sunt ceilalţi angajaţi. 

Solicită să se aprecieze că a depus suficiente diligenţe pentru a-şi relua activitatea la S.C. 
[...] S.A. În acest sens a venit chiar şi a doua zi la porţile instituţiei. A venit a doua zi dimineaţa, la 
începutul programului de muncă, la 7,30, împreună cu d-na [...] şi soţul acesteia. Dar de data 
aceasta portarul nici măcar nu a lăsat-o să intre în curte. 

Reclamanta împreună cu martora erau singurele în clădire, în contextul în care aceasta se 
afla în plin proces de renovare, iar departamentul în care trebuia să-şi desfăşoare activitatea fusese 
mutat în celălalt corp de clădire. 

Biroul nu era dotat cu sistem de comunicare, calculatoare şi nici nu se predase vreun act, 
reclamantei şi martorei oferindu-li-se un pix şi hârtie (de interes este faptul că martora nu a putut să 
explice cum ar fi putut reclamanta să-şi desfăşoare activitatea în aceste condiţii în situaţia în care 
este vorba de funcţia de jurist, care impune o pregătire constantă şi legătura permanentă cu 
societatea). 

Mai mult, caracterul premeditat  care a însoţit această reîncadrare fictivă rezultă şi din 
faptul că, anterior martora a anunţat paza să fie anunţată când  vor pleca reclamanta şi martora [...]. 
Din conduita acesteia precum şi din refuzul de a da o explicaţie cu privire la această conduită ce 
excede uzanţei şi regulamentului de ordine interioară, se poate spune că pârâta a premeditat situaţia 
şi a urmărit încă de la început determinarea reclamantei să-şi dea demisia sau să o concedieze 
disciplinar. 

Un alt aspect important îl reprezintă faptul că, legătura reclamantei cu sediul în care îşi 
desfăşura activitatea era blocat efectiv, în contextul în care lipseau numerele de contact şi 
posibilitatea de apelare telefonică, iar a doua zi când s-au deplasat la locul de muncă încercând să 
intre în noul sediu au fost oprite de către pază. Acest aspect este relevant şi din perspectiva situaţiei 
arătate de către martora [...], respectiv că portarul a luat legătura cu conducerea de unde i s-a 
comunicat că nu are acces în clădire. Întrebată de către apărătorul reclamantei, martora propusă de 
către societate arată că nu se ţine o evidenţă a solicitărilor de intrare în societate, accesul fiind lăsat 
la libera voinţă a conducerii. 

A mai susţinut pârâta în apărare că reclamanta nu ar fi avut interes în reluarea relaţiilor de 
muncă deoarece are un alt loc de muncă, situaţie care a condus la constituirea prezumţiei de 
legalitate a deciziei de desfacere a contractului individual de muncă  de către instanţă. 

Reîncadrarea în muncă nu s-a făcut de către pârâtă prin executarea voluntară a hotărârii 
judecătoreşti, ci ca urmare a executării silite întreprinsă de către reclamantă prin B.E.J. [...]. Acest 
lucru demonstrează fără drept de tăgadă că dorea reîncadrarea. 

În realitate intimata nu a avut niciun moment intenţia reală de a respecta hotărârea 
judecătorească de reintegrare a reclamantei pe funcţia de Şef Compartiment Juridic. 

Solicită apelanta reclamantă să se aprecieze că S.C. [...] S.A. nu a respectat dispoziţia 
definitivă şi executorie a Tribunalului Constanţa de reintegrare a sa pe funcţia deţinută anterior 
emiterii deciziei de concediere. 

Pârâta nu a repus-o în situaţia anterioară emiterii deciziei nr. …/22.03.2013 de desfacere 
disciplinară a contractului individual de muncă nr. …/21.10.2011. 
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S.C. [...] S.A., are obligaţia să realizeze o repunere a părţilor în situaţia anterioară 
concedierii care să fie efectivă şi reală. 

Repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, astfel cum este 
reglementată de disp. art. 80 alin.2 Codul muncii, constituie una dintre măsurile cele mai energice 
de restabilire a legalităţii, de apărare eficientă a dreptului la muncă., Ea reprezintă o adevărată 
restitutio in integrum, implicând nu numai încadrarea în postul deţinut anterior, ci repunerea în 
situaţia anterioară, ca şi cum raportul de muncă nu ar fi fost nici un moment întrerupt. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a admis apelul ca 
fondat  pentru  următoarele  considerente: 
 Prin sentinţa civilă nr. 1538/20.06.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul nr. 
…/118/2013 s-a anulat decizia de concediere nr. …/23.03.2013, s-a dispus reintegrarea reclamantei 
în funcţia deţinută anterior concedierii, precum şi obligarea pârâtei la plata despăgubirilor egale cu 
drepturile salariale de care ar fi beneficiat în calitate de salariat, calculate până la data reintegrării. 
Sentinţa primei instanţe a rămas definitivă prin decizia civilă a Curţii de Apel Constanţa nr. 
373/CM/09.10.104. 
 Reclamanta a făcut demersuri în vederea executării silite a sentinţei civile nr. 
1538/20.06.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa. 
 În urma acestor demersuri pârâta a emis notificarea nr. …/10.07.2015 prin care o înştiinţa pe 
reclamantă să se prezinte la sediul societăţii din Constanţa la data de 27.07.2015, ora 730, în vederea 
repunerii în funcţia deţinută anterior concedierii şi reluării raporturilor de muncă. 
 La data de 27.07.2015, ora 730, s-a încheiat un proces-verbal între reclamantă şi şefa 
Biroului Resurse umane – [...] şi [...] din care rezultă că cele două salariate s-au prezentat la sediul 
societăţii ca urmare a notificărilor de reintegrare începând cu data de 27.07.2015 pe funcţiile 
deţinute anterior şi în locaţia unde şi-au desfăşurat activitatea anterior. 
 Reclamanta a consemnat în acest proces-verbal că la sediul din .. locaţia este în conservare, 
nu există personal şi nici dotări tehnice. 
 Din declaraţia martorei [...], care s-a ocupat de reintegrarea reclamantei, rezultă că întreaga 
clădire fusese evacuată şi s-au mutat într-o altă locaţie aflată în apropiere, întrucât urma să se 
zugrăvească. 
 În camera unde a fost condusă reclamanta se aflau un scaun, birou, coli de scris şi un pix. 
Calculatoarele fuseseră mutate şi nu exista telefon. Înainte de a pleca le-a spus că urmau să fie 
anunţate ce vor avea de făcut. Societatea îşi desfăşura activitatea la aceeaşi adresă, dar într-o altă 
clădire, alăturată celei în care a fost dusă reclamanta, unde exista un Serviciu Juridic. Întrucât fusese 
un timp scurt, reclamantei nu i s-a comunicat un număr de telefon pentru a lua legătura cu 
conducerea, pentru că urma să se ia legătura ulterior. În jurul orei 800 reclamanta a plecat din incinta 
unităţii, acest lucru fiindu-le adus la cunoştinţă de agentul de pază. 
 Personal s-a deplasat şi a constatat că aceasta nu mai era la sediul societăţii şi nici nu a mai 
revenit în acea zi şi în zilele următoare. 
 Motivul pentru care reclamanta a fost reintegrată în aceeaşi locaţie unde îşi desfăşura 
activitatea a fost acela de a respecta întocmai dispoziţiile hotărârii judecătoreşti. Ulterior, urma să 
fie mutată în alt birou sau clădire în funcţie de cum stabilea conducerea. 
 Martora a mai relatat că a încheiat un proces-verbal prin care a sesizat conducerea că 
reclamanta nu s-a prezentat la societate după ce a părăsit locul pe data de 27.07.2015. Nu există o 
evidenţă a persoanelor care solicită să intre în societate. 
 Din declaraţia martorei [...] reintegrată în aceeaşi zi cu reclamanta, rezultă că în data de 
27.07.2015 s-a prezentat la sediul societăţii ca urmare a deciziilor de reintegrare. A urcat la etajul 3 
unde au avut înainte birourile, dat a constatat că peste tot era moloz, praf, nu mai erau alţi salariaţi. 
În biroul în care s-au prezentat nu exista decât un birou, un scaun, două coli de cerere şi un pix. 
 A încheiat împreună cu persoana de la Resurse Umane un proces-verbal în care a indicat 
faptul că s-a prezentat la ora cerută. Pe spatele acestui proces-verbal reclamanta  a scris că în acea 
clădire nu se mai află nicio persoană, nu există echipamente şi nici alte utilităţi, după care d-na 
Purnavel a plecat. 
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 Au aşteptat aproximativ 25 de minute şi au plecat. A doua zi dimineaţa după ora 700 s-au 
prezentat la sediul menţionat unde se afla persoana de la pază care le-a spus că acolo nu mai există 
nimeni de un an de zile, s-au prezentat şi la noul sediu, dar nu au putut intra întrucât poarta era 
încuiată cu lacătul şi paznicul nu le-a permis accesul. 
 Din declaraţiile martorelor audiate în cauză rezultă faptul că reintegrarea reclamantei a avut 
loc în mod formal, nefiind o reintegrare efectivă. 
 Reclamanta a fost reintegrată într-o locaţie evacuată, în care se zugrăvea, nu existau alţi 
salariaţi şi dotări tehnice, angajatorul mutându-şi sediul într-o altă locaţie. În biroul în care a fost 
reintegrată exista doar un birou, câteva foi şi un pix, aceasta fiind în imposibilitate să îşi 
îndeplinească atribuţiile de serviciu, într-o clădire evacuată, în lipsa personalului şi a dotărilor 
tehnice corespunzătoare. 
 În mod greşit prima instanţă a reţinut că reclamanta nu a depus minime diligenţe pentru a-şi 
relua activitatea, atâta timp cât aceasta a fost reintegrată formal, într-o clădire evacuată, în care se 
zugrăvea, era moloz, praf şi nu exista personal, utilităţi şi dotările tehnice necesare pentru 
îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în bune condiţii. 
 În biroul în care a fost reintegrată nu se afla nici măcar un telefon pentru ca reclamanta să 
poată contacta conducerea societăţii şi nici nu i s-a adus la cunoştinţă unde s-a mutat sediul 
societăţii. 
 Dacă se dorea reintegrarea reală a reclamantei, aceasta ar fi fost reintegrată în noul sediu în 
care angajatorul îşi desfăşura activitatea unde se afla Biroul Juridic, astfel încât aceasta să aibă 
condiţiile necesare îndeplinirii obligaţiilor de serviciu prevăzute în fişa postului. 
 În mod greşit, prima instanţă a înlăturat declaraţia martorei [...] apreciind-o ca fiind 
subiectivă, atât timp cât aceasta se coroborează cu declaraţia martorei [...], şefa Biroului Resurse 
Umane, care s-a ocupat personal de reintegrarea reclamantei. Din declaraţiile ambelor martore 
rezultă că reintegrarea a avut loc în vechea clădire a societăţii, care fusese evacuată, şi că în aceasta 
se efectuau lucrări de zugrăvire. În biroul în care au fost reintegrate se aflau doar un birou, câteva 
coli şi un pix. 
 Martora [...] a arătat că Serviciul Juridic în care îşi desfăşurase reclamanta activitatea fusese 
mutat în celălalt corp de clădire. 
 Repunerea salariatului în situaţia anterioară concedierii trebuie să fie efectivă şi reală. 

Repunerea părţilor în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, astfel cum a fost 
reglementată de disp.art. 80 alin.2 din Codul muncii, constituie una dintre măsurile de restabilire a 
legalităţii, de apărare eficientă a dreptului la muncă. 

Fără posibilitatea repunerii părţilor în situaţia anterioară concedierii, atingerea adusă 
dreptului la muncă al salariatului nu s-ar putea repara şi nu s-ar asigura stabilitatea raporturilor de 
muncă. 

În cauză reintegrarea a avut loc doar prin înscrisuri, pentru a se crea o aparenţă de drept, dar 
nu a avut loc şi o reintegrare efectivă. 

Reclamanta a efectuat suficiente demersuri pentru a fi reintegrată apelând la executare silită 
prin executor judecătoresc, societatea fiind notificată în vederea punerii în executare a sentinţei 
civile nr. 1538/20.06.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa. 

După reintegrarea efectivă într-un sediu total inadecvat în care angajatorul nu îşi mai 
desfăşura activitatea, reclamanta a părăsit sediul dar a revenit a doua zi pentru a lua legătura cu 
conducerea societăţii dar nu i s-a permis acest lucru. 

Curtea nu a reţinut nulitatea deciziei ca urmare a nerespectării procedurii cercetării 
disciplinare, întrucât angajatorul a făcut dovada convocării reclamantei, cercetarea desfăşurându-se 
în mod legal. Această situaţie de fapt este recunoscută de salariată care la întrebarea nr. 12 din 
interogatoriu a arătat că a primit notificare, dar nu s-a prezentat la cercetarea disciplinară. 

Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că cercetarea disciplinară s-a efectuat cu respectarea 
dispozițiilor art. 251 din Codul muncii. 

Pentru considerentele  expuse mai sus, potrivit art. 480 alin.2 Cod procedură civilă Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în tot sentinţa apelată în sensul admiterii contestaţiei şi anulării 
deciziei pârâtei nr. 4514/25.08.2015. 
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Potrivit art. 80 alin.1 şi 2 din Codul muncii Curtea a obligat pârâta la reintegrarea 
reclamantei în funcţia deţinută anterior concedierii şi la plata către reclamantă a unei despăgubiri 
egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, începând cu data concedierii (25.08.2015) până 
la reintegrarea efectivă. 

În conformitate cu prevederile art. 453 Cod procedură civilă, Curtea a obligat pârâta să 
plătească reclamantei suma de 1.000 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în primă 
instanţă. 

Decizia civilă nr. 481/CM/01.11.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
 

17. Contestație decizie de concediere. Punerea în executare a hotărârii 
primei instanțe de către angajator, simultan cu exercitarea căii de atac a 
apelului împotriva soluției executate. Nelegalitatea modalității de transpunere în 
practică a hotărârii de consiliu local vizând reorganizarea. 

 
Incidenţa dispoziţiilor art. 467 alin. 2 Cod proc. civilă nu poate fi interpretată în sensul că 

executarea, fie şi parţială, de către partea care a pierdut procesul, a hotărârii pronunţate în primă instanţă 
şi care este susceptibilă prin efectul legii de calea de atac a apelului, nu lasă ,,fără obiect’’ apelul declarat 
ulterior, inclusiv pentru partea executată; în general, sancţiunea procesuală pentru o atare situaţie nu este 
respingerea apelului ca rămas fără obiect, ci respingerea lui ca neavenit. Această ipoteză nu este însă 
aplicabilă în acest tip de litigii, hotărârile judecătoreşti pronunţate în conflicte de muncă fiind executorii de 
drept (art. 274 Codul muncii).  

Concedierea operată în condiţiile art. 65 alin. 1 Codul muncii poate fi precedată de evaluarea 
profesională a tuturor salariaţilor care ocupă acelaşi tip de funcţie şi care ar avea vocaţie la posturile 
rămase, după cum angajatorul are posibilitatea de a stabili că valorifică, într-un asemenea caz, o anumită 
ordine de prioritate stabilită prin acord între partenerii sociali sau o prealabilă examinare profesională, 
derulată în cursul anului. 

Acest criteriu de departajare - permis în situaţia concedierii pentru motive care nu ţin de persoana 
salariatului - nu poate, însă, atrage aplicarea prin similitudine a art. 61 lit. d Codul muncii (care 
reglementează concedierea atunci când salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este 
încadrat), adică a ipotezei încetării contractului de muncă pentru motive imputabile angajatului, iar în 
speţă măsura contestată a operat în acest mod nelegitim. 

 
Art. 467 alin. 2 Cod procedură civilă 

Art. 76 lit. a Codul muncii 
Art. 61 lit. d Codul muncii 

 
Prin sentinţa civilă nr. 3277/16.12.2015 pronunţată de Tribunalul Constanţa-Secţia I 

civilă a fost admisă acţiunea reclamantului [...], formulată în contradictoriu cu pârâţii ORAŞUL [...] 
prin PRIMAR şi PRIMARUL ORAŞULUI [...], dispunându-se anularea dispoziţiei nr. 
[...]/25.08.2015 referitoare la încetarea contractului individual de muncă al reclamantului şi 
reintegrarea lui pe funcţia deţinută anterior emiterii deciziei de concediere. 

Pârâtul a fost obligat să plătească reclamantului despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat în calitate de 
salariat, începând cu data de 26.08.2015 şi până la data efectivei reintegrări, precum şi la plata 
cheltuielilor de judecată în cuantum de 1.000 lei. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut că prin Dispoziţia nr. [...] din 
25.08.2015 s-a dispus încetarea, începând cu data de 26.08.2015, a contractului individual de muncă 
al reclamantului - angajat pe postul de şofer - ca urmare a desfiinţării postului, temeiul invocat fiind 
art. 58 şi art. 65 şi 66 Codul muncii. Angajatorul a motivat această măsură, de desfiinţare a unui 
post de şofer din cadrul compartimentului administrativ, prin nepromovarea examenului organizat 
conform procesului-verbal nr. 12466/24.07.2015, în care reclamantul a fost declarat respins în urma 
obţinerii unui punctaj de 19,875 puncte din minimul de 50, necesare promovării. 
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Anterior emiterii acestei dispoziţii, angajatorul a comunicat reclamantului, prin adresa nr. 
10996/02.07.2015, că s-a aprobat restructurarea posturilor de şofer la serviciul ADPP şi că se va 
organiza un examen pentru rămânerea pe post a 2 din cei 3 şoferi. Prin cererea completată la data de 
10.07.2015, reclamantul a solicitat participarea la „examenul pentru ocuparea postului de şofer.” 

Prin dispoziţia nr.398/30.06.2015 dată de Primar s-a aprobat procedura de restructurare la 
nivelul compartimentului administrativ pentru posturile de şoferi, în baza H.C.L. nr. 52/14.05.2015 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, conform căreia în schema de personal a fost 
desfiinţat un post şi au rămas 2 din 3, fiind necesară selecţia salariaţilor prin această procedură. 

Instanţa de fond a arătat că potrivit art. 65 alin.1 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. 

În ceea ce priveşte existenţa unei cauze reale şi serioase care să fi avut drept consecinţă 
concedierea salariatului, instanţa de fond a apreciat că din interpretarea dispoziţiilor art. 65 alin. 1 
Codul Muncii se desprind mai multe elemente definitorii. Astfel, în primul rând, cauza reală trebuie 
să aibă caracter obiectiv, adică să fie reclamată de existenţa uneia dintre situaţiile expres menţionate 
în text: dificultăţi economice, transformări tehnologice, reorganizarea activităţii. În al doilea rând, 
cauza este serioasă dacă este precisă, în sensul că reprezintă adevăratul motiv al concedierii şi nu 
are rolul de a disimula existenţa unui alt motiv. 

 Tribunalul a susţinut că în aceste condiţii judecătorului îi revine rolul de a aprecia, în fiecare 
caz concret, în funcţie de probatoriile administrate de părţi, îndeplinirea condiţiilor impuse de lege. 

În speţă, reclamantul a invocat nelegalitatea măsurii, pe considerentul că măsura nu a avut 
drept cauză desfiinţarea postului, ci necompetenţa sa profesională, urmare obţinerii unui punctaj sub 
cel minim prevăzut de pârâtă. 

Instanţa de fond a constatat sub un prim aspect că dispoziţia nr.[...]/25.08.2015 nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. Astfel, art. 76 Codul muncii dispune că decizia de 
concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu: a) motivele 
care determină concedierea; b) durata preavizului; c) criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi, 
conform art. 69 alin. (2) lit. d), numai în cazul concedierilor colective; d) lista tuturor locurilor de 
muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc 
de muncă vacant, în condiţiile art. 64. 

Caracterul  imperativ şi de ordine publică al acestor prevederi legale determină ca, în cazul 
în care dispoziţia de concediere nu întruneşte una dintre condiţiile prevăzute de acest text, 
sancţiunea aplicată să fie nulitatea absolută.  

Or, în cuprinsul deciziei nu se regăsesc menţiunile obligatorii referitoare la motivele care 
determină concedierea, care au rolul de a-l informa concret şi complet pe salariat cu privire la 
împrejurările pentru care încetează contractul individual de muncă (art. 76 lit. a Codul muncii). 
Lipsa acestor menţiuni nu poate fi complinită prin descrierea făcută în cuprinsul altor acte emise de 
către angajator.  

Instanţa de fond a înlăturat apărarea pârâtului referitoare la faptul că desfiinţarea locului de 
muncă s-a impus ca o măsură efectivă, cu cauze reale şi serioase, adoptată prin H.C.L. nr. 52/2015 a 
Oraşului [...]; această apărare a fost considerată a nu fi de natură a justifica lipsa indicării - în 
cuprinsul deciziei contestate - a motivelor care au stat la baza hotărârii de desfiinţare a unui post de 
şofer ori a desfiinţării locului de muncă ocupat de reclamant.  

În egală măsură a fost înlăturat şi cel de al treilea argument indicat de angajator ca fiind unul 
dintre motivele de fapt ale concedierii, şi anume nepromovarea examenului organizat conform 
procesului - verbal nr.12466/24.07.2015, pentru că acesta nu poate constitui un motiv în sensul dat 
de dispoziţiile art. 65 alin.1 Codul Muncii. Necompetenţa profesională nu poate reprezenta un 
motiv pentru concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului. Organizarea 
examenului conform dispoziţiei nr. 398/30.06.2015 nu a avut la bază  criterii de selecţie a 
salariaţilor, ordinea de selecţie vizând, în fapt, dacă salariatul corespunde profesional locului de 
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muncă în care este încadrat. Prin urmare, acest argument pentru desfacerea CIM nu poate constitui 
decât motivarea unei decizii de concediere pentru motive care ţin de persoana salariatului, conform 
art.61 lit. d Codul muncii. 

Faţă de aceste elemente, instanţa de fond a stabilit că decizia contestată este, din perspectiva 
nerespectării prevederilor art.76 Codul muncii, lovită de nulitate absolută. 

Cât priveşte temeinicia deciziei de concediere contestate, instanţa de fond a reţinut că 
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. 

Concedierea dispusă în baza art. 65 Codul muncii trebuie să îndeplinească două condiţii de 
fond: cauza concedierii să constea în desfiinţarea locului de muncă pentru unul din motivele avute 
în vedere de legiuitor şi decizia de concediere să emane de la organul competent. Noţiunea de loc de 
muncă se referă fie la postul ocupat de salariat, fie la locul muncii. Postul concretizează, în 
organigrama angajatorului, necesarul de personal pentru o anumită funcţie sau meserie; de aceea, 
desfiinţarea postului trebuie să ducă la eliminarea acestuia din statul de funcţii, pentru a putea fi 
considerată efectivă.   

În speţă, pârâta nu numai că nu a făcut vreo dovadă privind existenţa unor motive de ordin 
economic, ci pur şi simplu s-a limitat a invoca necesitatea desfiinţării locului de muncă, fără a 
indica motivele care au determinat luarea acestei hotărâri ori care au fost criteriile de selectare a 
persoanelor ce au fost concediate. Astfel cum am arătat organizarea examenului a analizat 
competenţa profesională a salariaţilor. Pârâta nu a demonstrat nici că desfacerea contractului 
individual de muncă al reclamantului era singura soluţie posibilă în procesul de reorganizare a 
activităţii sale şi nici nu a depus organigramele pentru a face dovada desfiinţării reale a postului 
ocupat de acesta.  

În concluzie s-a stabilit că nu a avut loc o desfiinţare reală şi serioasă a locului de muncă al 
reclamantului, motiv pentru care se impune reintegrarea salariatului concediat, iar pe temeiul art.80 
alin.1 şi 2 Codul muncii, obligarea angajatorului la plata unei despăgubiri egale cu salariile 
indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. 

Împotriva acestei hotărâri au formulat apel, în termen legal, ORAŞUL [...] prin 
Primar şi PRIMARUL ORAŞULUI [...], care au solicitat admiterea căii de atac şi schimbarea 
în tot a hotărârii, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată. 

Sub un prim aspect a fost criticată motivarea referitoare la neîndeplinirea, de către dispoziţia 
atacată, a cerinţelor prevăzute de art. 76 Codul muncii, apelanţii apreciind că în mod greşit 
tribunalul a stabilit lipsa menţiunilor obligatorii referitoare la motivele pentru care s-a impus 
concedierea. 

Au fost reluate aserţiunile privind desfiinţarea efectivă a locului de muncă, urmare punerii în 
aplicare a H.C.L. [...] nr. 52/2015, respectiv desfiinţarea unui post de şofer care a constituit o cauză 
reală şi serioasă, vizând reorganizarea posturilor de această natură.  

Apelanţii au susţinut că măsura a fost impusă de aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Oraşului [...], numărul de posturi de şofer din 
cadrul departamentului administrativ al Serviciului ADPP şi achiziţii publice al UAT [...] fiind 
redus de la trei la două posturi. S-a făcut din nou trimitere la dispoziţia 398/30.06.2015 privind 
procedura de restructurare pentru posturile de şofer, cu organizarea unui examen pentru rămânerea 
pe post a doar doi salariaţi (examen la care a participat doar personalul contractual încadrat pe 
funcţia vizată, de şofer).  

Cele trei persoane au fost înştiinţate asupra acestui examen, reclamantul intimat primind atât 
înştiinţarea scrisă, cât şi datele de bibliografie necesare susţinerii acestui test. S-a arătat în 
continuare că intimatul a  depus cerere de înscriere la examen la 10.07.2015, rezultatul său fiind 
însă sub limita punctajului minim de promovare, acesta fiind declarat ,,respins" cu punctajul de 
19,875. Ceilalţi doi candidaţi au obţinut 50,125 puncte (X) şi respectiv 6,00 puncte (Y).  

Apelanţii au susţinut că în aceste condiţii a fost evident că singurul care a promovat acest 
examen a fost X – fiind singurul cu minim 50 de puncte obţinute, împrejurare în raport de care 
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intimatului reclamant i-a fost emis preavizul 12673/28.07.2015, iar ulterior fiind emisă decizia de 
concediere. 

Apelanţii au criticat faptul că instanţa de fond s-a raliat opiniei fostului salariat potrivit cu 
care examenul ar fi fost lipsit de temei juridic; s-a criticat deopotrivă faptul că instanţa a adus în 
discuţie existenţa unui conflict anterior între salariatul reclamant şi unitatea administrativ-teritorială, 
care  făcut obiectul dosarului 4955/118/2014 (anularea dispoziţiei de delegare a acestuia la spaţii 
verzi în luna mai 2014, cu obligarea predării autoturismului). 

Apelanţii au solicitat deopotrivă înlăturarea argumentelor primei instanţe în raport de care 
nu ar exista nici un motiv pentru care un salariat care ocupă deja postul de şofer în urma unui 
concurs organizat în anul 1992 să susţină un nou concurs  - angajatorul arătând că tocmai angajarea 
în anul 1992 impune verificarea îndeplinirii cerinţelor actuale, fiind posibilă deci apelarea la 
modalităţi de departajare pe baza unei bibliografii care i-a fost pusă la dispoziţie şi după care 
reclamantul ar fi putut învăţa. 

S-a arătat că în condiţiile în care salariatul [...] nu a cumulat punctajul minim de 50 de 
puncte, nu putea fi declarat ,,admis’’; prin urmare, nu are relevanţă că a mai existat un loc vacant, 
criteriile de departajare fiind clare. 

În apel s-a arătat din nou faptul că acest examen a fost organizat cu participarea şi a unui 
angajat al poliţiei comunitare, prin procesul-verbal nr. 12466/24.07.2015 întocmit de comisia de 
examinare constatându-se rezultatele obţinute de către candidaţi. 

 
Intimatul reclamant [...] a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondată a căii 

de atac şi obligarea apelanţilor la cheltuieli de judecată. 
S-a invocat în principal excepţia lipsei de interes în promovarea apelului, câtă vreme prin 

dispoziţia  nr. 77/16.02.2016 a Primarului Oraşului [...] s-a dispus anularea dispoziţiei contestate.  
Pe fond au fost reluate toate aspectele referitoare la existenţa temeiurilor de nulitate 

absolută, precum şi a celor de netemeinicie a măsurii concedierii, prin raportare la prevederile art. 
65 alin. 1 Codul muncii. 

Apelanţii au depus răspuns la întâmpinare. 
 
Considerentele instanţei de apel 
La termenul din 25.04.2016, intimatul reclamant, prin apărător, a evocat şi incidenţa 

dispoziţiilor art. 467 (alin. 2) cod proc. civilă, care arată că partea care a executat parţial hotărârea 
de primă instanţă, deşi aceasta nu era susceptibilă de executare provizorie, nu mai are dreptul de a 
face apel principal. S-a evocat în acest mod excepţia lipsei de obiect a prezentei căi de atac. 

Analizând prioritar excepţia lipsei de obiect şi excepţia lipsei de interes în formularea căii de 
atac în condiţiile în care autoritatea angajatoare a dispus anularea dispoziţiei contestate şi încadrarea 
salariatului reclamant, instanţa de apel a respins – conform încheierii din 25.04.2016 – aceste 
preliminare apărări. 

S-a arătat de către instanţa de apel că incidenţa dispoziţiilor art. 467 alin. 2 cod proc. civilă 
nu poate fi interpretată în sensul că executarea, fie şi parţială, de către partea care a pierdut procesul, 
a hotărârii pronunţate în primă instanţă şi care este susceptibilă prin efectul legii de calea de atac a 
apelului, nu lasă ,,fără obiect’’ apelul declarat ulterior, inclusiv pentru partea executată; în general, 
sancţiunea procesuală pentru o atare situaţie nu este respingerea apelului ca rămas fără obiect, ci 
respingerea lui ca neavenit. 

Această ipoteză nu este însă aplicabilă în acest tip de litigii, hotărârile judecătoreşti 
pronunţate în conflicte de muncă fiind executorii de drept (art. 274 Codul muncii). Norma astfel 
instituită, aplicabilă deopotrivă atunci când este favorizat ori defavorizat angajatorul, are menirea de 
a rezolva rapid orice situaţie incertă în raporturile de muncă, până la pronunţarea soluţiei definitive 
prilejuite de promovarea căii de atac. 

Prin urmare, faptul că angajatorul pârât a înţeles să pună în executare hotărârea primei 
instanţe, dar în acelaşi timp să îşi exercite drepturile procesuale legitime de contestare cu apel a 
soluţiei executate nu angajează, în acest caz, incidenţa art. 467 alin. 2 cod proc. civilă. 

Apelul nu este prin urmare, lipsit de obiect, după cum nici lipsit de interes, cum a pretins 
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intimatul reclamant. 
 
Asupra chestiunilor referitoare la incidenţa art. 76 lit. a Codul muncii, care ar atrage 

sancţiunea nulităţii absolute a dispoziţiei nr. [...]/25.08.2015 de încetare, prin concediere, a 
contractului individual de muncă, instanţa de apel va reţine că parte din criticile apelanţilor sunt 
întemeiate, dar nu într-o măsură care să atragă reformarea soluţiei pronunţate. 

Parcurgând considerentele sentinţei atacate se observă că instanţa de fond a pendulat între 
sancţiunea nulităţii absolute şi cea a anulării actului contestat, abordând din perspectiva legii ambele 
situaţii, dar că în final motivarea s-a raportat la nerespectarea cerinţelor art 65 Codul muncii. Soluţia 
cuprinsă în dispozitivul hotărârii a fost aceea de anulare a dispoziţiei, controlul jurisdicţional 
neoprindu-se aşadar la teza nulităţii absolute deduse din nerespectarea art. 76 lit. a Codul muncii. 

Astfel fiind, deşi în prima parte a considerentelor sentinţei tribunalul stabileşte că operează 
nulitatea absolută pentru neindicarea explicită a motivelor care au determinat concedierea, în cea 
de-a doua parte evaluarea se concentrează pe fondul problemei, adică pe existenţa unui motiv real 
de reorganizare şi a unei legitime concedieri, ca urmare a desfiinţării postului. 

Instanţa de apel constată, în aceste condiţii, că argumentele referitoare la nulitatea absolută 
nu se justifică, de vreme ce dispoziţia nr. [...]/25.08.2015 emisă de Primarul Oraşului [...] trimite 
explicit şi printr-o amplă motivare la raţiunile pentru care s-a decis încetarea contractului individual 
de muncă al lui [...], atât pe chestiuni de fapt, cât şi pe temeiuri în drept.  

Art. 2 din dispoziţia contestată cuprinde indubitabil toate aceste elemente, angajatorul 
arătând care este situaţia de fapt care a condus la concediere (desfiinţarea unui post de şofer din 
serviciul administrativ, concedierea fiind pentru motive ce nu ţin de persoana salariatului; existenţa 
unei cauze reale şi serioase; nepromovarea examenului organizat în conformitate cu procedura de 
restructurare şi punctajul obţinut), iar art. 3 indică temeiurile în drept la care s-a raportat angajatorul 
în luarea măsurii. 

Faptul că judecătorul nu este convins de justeţea măsurii, ori că probele administrate de 
către angajator nu susţin motivele inserate în acord cu prevederile art. 76 lit. a Codul muncii nu 
atrag nulitatea deciziei angajatorului, sancţiunea urmând a primi o interpretare restrictivă – anume, 
constatarea nulităţii doar în cazul în care decizia de concediere nu are nici o motivare a măsurii, 
chiar dacă inserează toate celelalte elemente ale art. 76. 

Aceste critici ale apelului nu vor conduce însă, astfel cum s-a arătat în precedent, la 
admiterea căii de atac, întrucât următoarele considerente ale instanţei de fond dovedesc o corectă 
abordare a situaţiei de fapt, fiind în final just pronunţată soluţia de anulare a dispoziţiei şi de 
reintegrare a angajatului concediat pe postul deţinut anterior. 

Cheia rezolvării acestui litigiu constă în abordarea demersului iniţiat de către angajator (în 
aplicarea măsurilor legate de reevaluarea organigramei) prin prisma metodei alese în acest sens, iar 
din această perspectivă, instanţa de apel constată că legea nu exclude ca unitatea angajatoare să 
impună o departajare a propriilor salariaţi, chiar prin organizarea unui examen, în vederea 
desemnării celor care vor rămâne în limita posturilor restructurate. 

Concedierea operată în condiţiile art. 65 alin. 1 Codul muncii poate fi precedată de evaluarea 
profesională a tuturor salariaţilor care ocupă acelaşi tip de funcţie şi care ar avea vocaţie la posturile 
rămase, după cum angajatorul are posibilitatea de a stabili că valorifică, într-un asemenea caz, o 
anumită ordine de prioritate stabilită prin acord între partenerii sociali sau o prealabilă examinare 
profesională, derulată în cursul anului. 

Acest criteriu de departajare - permis în situaţia concedierii pentru motive care nu ţin de 
persoana salariatului - nu poate, însă, atrage aplicarea prin similitudine a art. 61 lit. d Codul muncii 
(care reglementează concedierea atunci când salariatul nu corespunde profesional locului de muncă 
în care este încadrat), adică a ipotezei încetării contractului de muncă  pentru motive imputabile 
angajatului, iar în speţă măsura contestată a operat în acest mod nelegitim. 

Practic, prin examinarea celor trei salariaţi având postul de şofer şi concedierea a doi dintre 
ei pe argumentul că nu ar fi întrunit baremul minim de promovare, angajatorul a transpus într-un 
mod nepermis măsura concedierii determinate de reorganizare în sfera celei justificate de 
necorespunderea profesională; pe acest raţionament, deşi reorganizarea impunea rămânerea a doi 
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şoferi din cele trei posturi anterioare, prin aplicarea incorectă a acestui mecanism altminteri legitim 
s-a ajuns la vacantarea a două posturi, iar nu a doar unuia singur. 

Toate criticile formulate de către apelanţi se referă în fapt la slaba pregătire profesională a 
intimatului, pierzându-se din vedere că încetarea raporturilor de muncă nu a fost urmarea unei 
evaluări şi a imposibilităţii unităţii de a-i fi asigurat intimatului, conform art. 64 Codul muncii, un 
post corespunzător pregătirii profesionale, ci a unei măsuri de reorganizare dispusă în administraţie 
conform art. 65 Codul muncii, care a pretins reducerea de posturi.   

Din această perspectivă criticile de netemeinicie formulate în calea de atac urmează a fi 
înlăturate, întrucât deşi exista premisa înlăturării celui mai slab concurent şi menţinerii în posturi a 
primilor doi clasaţi (indiferent de punctajul obţinut), angajatorul a inserat un element de departajare 
permis doar în cazul dat de art. 61 lit. d Codul muncii, care putea in extremis conduce la vacantarea 
tuturor posturilor de şofer, dar nu în considerarea reorganizării departamentului, ci a slabei lor 
pregătiri profesionale. Este motivul pentru care considerentele apelanţilor legate de faptul că 
intimatul ,,nu a învăţat’’ suficient pentru a atinge punctajul minim nu îşi puteau găsi relevanţa în 
asemenea circumstanţe, în condiţiile în care reorganizarea departamentului presupunea rămânerea a 
doi salariaţi, iar intimatul reclamant ocupase locul 2 în procedura preliminară de examinare. 

Acestea fiind considerentele pentru care instanţa de apel va reţine că modalitatea de 
transpunere în practică a hotărârii de consiliu local vizând reorganizarea a condus în mod 
nejustificat la concedierea şi a intimatului reclamant, iar nu doar a ultimului clasat, Curtea va reţine 
că prezenta cale de atac este nefondată, urmând ca pe temeiul art. 480 alin. 1 cod proc. civilă să o 
respingă. 

Faţă de dispoziţiile art. 453 alin. 1 cod proc. civilă, apelantul angajator (Oraşul [...]) va fi 
obligat să suporte, în favoarea intimatului, cheltuielile de judecată din apel (onorariu avocat în 
cuantum de 1.000 lei). 

Decizia civilă nr. 246/CM/09.05.2016 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
18. Contestație decizie de concediere. Tardivitate. 

 
 Conform dispoziţiilor art.283 alin.1 lit.a) din Codul muncii, în forma aflată în vigoare la data 
emiterii actului contestat, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen 
de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost comunicată decizia unilaterală a angajatorului 
referitoare la încetarea contractului individual de muncă. 
 Decizia în interesul legii nr. 8/08.12.2016 prin care se stabileşte că neacordarea preavizului cu 
durata minimă prevăzută de codul muncii, ori în contractele colective sau individuale de muncă, atrage 
nulitatea absolută a măsurii concedierii, este obligatorie pentru instanţe de la data publicării, conform 
art.517 al.4 Cod procedură civilă şi nu poate produce efect retroactiv pentru deciziile de concediere rămase 
definitive prin necontestarea lor în termen legal. 
 Existenţa unui interval de timp în care să se poată introduce acţiunea nu este incompatibilă cu 
Convenţia Europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 
 Nici articolul 6 şi nici o altă dispoziţie a Convenţiei nu obligă statele membre să instituie termene de 
prescripţie sau să fixeze momentul de la care începe să curgă prescripţia. 

 
Art.283 alin.1 lit.a) din Codul muncii 

Decizia Curții Constituţionale nr. 342/2006 
Decizia ICCJ  în interesul legii nr. 8/08.12.2016 

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2016, reclamantul 

[...] a chemat în judecată pe pârâta S.C. [...], fosta S.C. [...] S.A., solicitând instanţei ca prin 
hotărârea ce o va pronunţa să constate nulitatea absolută a Dispoziţiei nr. …/07.05.2010, să oblige 
pârâta la reintegrarea in funcţia deţinută anterior, precum si plata drepturilor salariale la care ar fi 
fost îndreptăţit şi care rezultă din prevederile CCM, cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că a fost salariat al paratei iar prin dispoziţia 
contestată CIM a încetat la data de 08.06.2010 după o perioadă de preaviz de 20 zile lucrătoare, deşi 
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durata legală a acestui termen era de 30 zile, astfel cum este prevăzută în contractul de muncă 
individual şi codul muncii. Reclamantul apreciază că această situaţie reprezintă un motiv de nulitate 
absolută a deciziei de concediere. 

În drept se invocă art.1247 şi urm. C. civil, art.76, art.78, art.287, art. 288 C. muncii. 
Pârâta a formulat întâmpinare, prin care a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei 

raportat la art.268 alin 1 lit.a Codul muncii şi art.73 lit.a din Legea nr.168/1999 (în vigoare la data 
emiterii dispoziţiei).   

De asemenea, s-a invocat excepţia tardivităţii formulării contestaţiei şi în raport de art. 268 
alin. 2 Codul muncii, în situaţia în care se va califica cererea reclamantului ca fiind o contestaţie la 
dreptul de preaviz. Pe fondul cauzei s-a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată În motivare se 
arată că decizia de concediere a reclamantului a fost luată în mod legal, iar perioada de preaviz 
acordată a fost de 20 zile lucrătoare, fără a include data de 24.05.2010, care a fost o sărbătoare 
legală.  

Reclamantul a formulat un răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei 
tardivităţii, motivând că acţiunea pe care a formulat-o reprezintă o acţiune în nulitatea absolută a 
actului juridic, care este imprescriptibilă. 

Prin sentinţa civilă nr.1613 din data de 17 iunie 2016, pronunţată în dosarul civil nr. 
1559/118/2016, Tribunalul Constanţa a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei privind 
pe reclamantul [...] şi pe pârâta S.C. [...] S.A. (fosta S.C. [...] S.A.). 

A respins  contestaţia împotriva dispoziţiei nr.1591/07.05.2010 emisă de S.C. [...] S.A., ca 
fiind tardiv formulată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 

La data de 07.05.2010, societatea SC [...] SA a emis Dispoziţia nr.1591 prin care a dispus 
unilateral încetarea contractului individual de muncă al reclamantului în temeiul art. 65, 66 Codul 
muncii, la încetarea termenului de preaviz de 20 zile lucrătoare, calculat de la momentul 
comunicării deciziei. 

Salariatul a atestat primirea unui exemplar al dispoziţiei, prin semnătură, la data de 
07.05.2010. 

În conformitate cu dispoziţiile art.248 C.pr.civ. instanţa s-a  pronunţat  cu prioritate asupra 
excepţiei invocate de pârâtă. 

În vederea calificării naturii juridice a litigiului ce face obiectul prezentului dosar, instanţa 
se va raporta la dispoziţiile legale aflate în vigoare la data emiterii dispoziţiei contestate de 
reclamant, dispoziţii în raport de care se poate analiza legalitatea actului emis de pârâtă. (Art. 26 
alin. 1 C.p.c. prevede: „Legea care guvernează condiţiile de admisibilitate şi puterea doveditoare a 
probelor preconstituite şi a prezumţiilor legale este cea în vigoare la data producerii ori, după caz, 
a săvârşirii faptelor juridice care fac obiectul probaţiunii.”). 

Astfel, prin Legea nr.168 din 12 noiembrie 1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, 
la art. 67 lit. a sunt reglementate conflictele de drepturi ca fiind acele conflicte care sunt în legătură 
cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale de muncă. 

Iar prin dispoziţiile art.281 din codul muncii legiuitorul a stabilit că „Jurisdicţia muncii are 
ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, 
suspendarea şi încetarea contractelor individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de 
prezentul cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite 
potrivit prezentului cod.” 

Prin acţiunea sa reclamantul a investit instanţa cu soluţionarea unei cereri prin care se invocă 
nulitatea absolută a unei dispoziţii emise de către fostul său angajator, conflictul dintre părţi fiind în 
legătură directă cu modalitatea de încetare a contractului său individual de muncă, dispusă unilateral 
de către angajator. În consecinţă, acţiunea reclamantului este o acţiune în nulitatea absolută a actului 
juridic, căreia i se aplică dispoziţiile speciale ale legislaţiei muncii, fiind un conflict de muncă. 

Instanţa a constatat că, deşi pârâta a invocat două texte de lege în susţinerea excepţiei 
tardivităţii, în raport de obiectul cauzei sunt incidente dispoziţiile art. 283 alin. 1 lit.a. 

Conform dispoziţiilor art.283 alin. 1 lit.a din Codul muncii – în forma aflată în vigoare la 
data emiterii actului contestat - ”Cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi 
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formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la data în care a fost comunicată decizia 
unilaterală a angajatorului referitoare la încetarea contractului individual de muncă.” 

Acelaşi termen este prevăzut şi prin dispoziţiile art.73 lit.a din Legea nr.168/1999. 
Din analiza înscrisurilor depuse de reclamant s-a reţinut că acestuia i-a fost înmânat un 

exemplar al dispoziţiei de concediere la data de 07.05.2010, iar acţiunea sa a fost înregistrată la data 
07.03.2016. 

Reclamantul a adus în discuţie, în apărarea sa, şi instituţia repunerii în termen, deşi nu a 
formulat o cerere distinctă în acest sens. Conform codului de procedură civilă partea care a pierdut 
un termen procedural va fi repusă în termen numai dacă dovedeşte că întârzierea se datorează unor 
motive temeinic justificate. 

Apărările exhaustive ale reclamantului referitoare la: imposibilitatea promovării unei acţiuni 
în justiţie anterior datei de 24.02.2015, când a fost publicat o decizie în recurs în interesul legii, 
motivată de faptul că astfel de acţiune ar fi fost respinsă; existenţa unei practici neunitare cu privire 
la problema de drept pe care o pune în discuţie pe fondul cauzei; imposibilitatea cunoaşterii tuturor 
textelor de lege publicate în Monitorul oficial; faptul că „ştia abia de câteva zile de decizia ÎCCJ” – 
nu pot constitui motive temeinic justificate în înţelesul dat de codul de procedură civilă. 

 În consecinţă, s-a constatat  că demersul judiciar al reclamantului este tardiv, întrucât data 
formulării prezentei contestaţii este ulterioară împlinirii termenului legal de 30 zile. 

Decizia ÎCCJ invocată de reclamant este dată de completul competent să judece recursul  în 
interesul legii, nr.8/08.12.2014, publicată în M.Of. nr.138/24.02.2015 - prin care instanţa supremă 
stabileşte că neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută Codul muncii republicat, ori în 
contractele colective sau individuale de muncă, dacă aceasta este mai favorabilă angajatului, atrage 
nulitatea absolută a măsurii de concediere – şi este obligatorie pentru instanţe de la data publicării, 
conform art.517 alin 4 C.p.c. 

Această dezlegare dată problemei de drept judecate de către ÎCCJ ar fi putut fi avută în 
vedere de instanţă la soluţionarea fondului cauzei, numai în situaţia în care demersul judiciar al 
reclamantului nu ar fi fost tardiv formulat. Pentru aceste argumente instanţa nu va mai analiza 
fondul contestaţiei reclamantului. 

Raportat la aceste considerente, instanţa a admis  excepţia şi a respins contestaţia formulată 
împotriva Dispoziţiei nr. 1591/07.05.2010 emisă de S.C. [...] S.A., ca fiind tardivă. 

Instanţa a constatat că celelalte cereri ale reclamantului ce au ca obiect reintegrarea in 
funcţia deţinută anterior, precum şi plata drepturilor salariale la care ar fi fost îndreptăţit şi care 
rezultă din prevederile CCM, sunt accesorii cererii  principale şi nu mai pot fi analizate ca urmare a 
soluţiei de respingere a contestaţiei. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat apel reclamantul [...], pe care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
 Solicită admiterea apelului şi anularea, schimbarea în tot a hotărârii apelate cu trimitere spre 
rejudecare către Tribunalul Constanţa potrivit art.480 alin.(3) Cod procedură civilă, cu cheltuieli de 
judecată. 
 Menţionează faptul că intimata pârâtă a invocat în excepţia tardivităţii întemeindu-se în mod 
greşit în drept pe art.268 alin.1 lit.”a” din Legea nr. 53/2003 şi art.73 lit.”a” din Legea nr. 168/1999, 
în vigoare la data emiterii dispoziţiei nr. 1591/2010. 
 Desfăşurarea procesului civil este guvernată de principii generale, precum: principiul 
formalismului, principiul contradictorialităţii, principiul disponibilităţii, principiul publicităţii, 
principiul oralităţii, principiul nemijlocirii şi principiul continuităţii. 
 Principiul contradictorialităţii presupune că toate elementele procesului trebuie supuse 
dezbaterii şi discuţiei părţilor, că fiecare parte trebuie să aibă posibilitatea de a se exprima cu privire 
la orice element care ar avea legătură cu pretenţia dedusă judecăţii. 
 Instanţa însă, poate să invoce din oficiu, orice excepţie absolută, fiind obligată să o pună în 
dezbătarea părţilor pentru a respecta contradictorialitatea. 
 În cauza pendinte, instanţa nu a invocat din oficiu excepţia tardivităţii. Această excepţie a 
tardivităţii a fost invocată de către intimata pârâtă reprezentată printr-un profesionist, respectiv prin 
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consilier juridic, care a invocat în mod eronat art.268 alin.1 şi art.268 alin.2 din Codul muncii în 
vigoare la data emiterii Dispoziţiei nr.1591/2010. 
 După cum în mod corect a observat instanţa de judecată, aceste articole dispun asupra unei 
chestiuni străine de obiectul pricinii, respectiv privitoare la decizii de sancţionare disciplinară 
dispuse de angajator. 
 Potrivit principiului disponibilităţii instanţa de judecată era constrânsă să se pronunţe asupra 
obiectul cererii prin prisma susţinerilor părţilor, cu atât mai mult cu cât intimata pârâtă a beneficiat 
de reprezentare prin intermediul unui profesionist al dreptului, în caz contrar aflându-se în situaţia 
unei grave încălcări a principiului egalităţii armelor şi a dispoziţiilor art. 6 CEDO privind cerinţele 
imperative ale unui proces echitabil. 
 Totodată, potrivit art.22 alin.2, judecătorul era îndreptăţit să solicite referitor la motivarea în 
drept explicaţii scrise sau orale şi să pună în dezbaterea părţilor aceste împrejurări de drept, însă, 
acesta nu avea dreptul să schimbe temeiul juridic, când părţile au stabilit motivele de drept, „dacă 
astfel nu se încalcă drepturile sau interesele legitime ale altora” -  art. 22 alin. 5 Cod procedură 
civilă. 
 Mai mult decât atât, în pofida faptului că a solicitat unirea excepţiei cu fondul, instanţa nu a 
dat curs acestei cereri, deşi pentru o analiză exhaustivă şi corectă a acesteia nu se putea face decât în 
contextul administrării probelor de fond, concomitent cu judecarea fondului. 
 Probele de fond sunt cele care justifică aplicabilitatea normelor de drept civil şi conferă 
caracterul imprescriptibil al promovării acţiunii în nulitate absolută. 
 Aplicabilitatea termenelor prevăzute de codul muncii sau de Legea nr.168/1999 priveşte 
situaţiile stipulate în mod expres de către aceste acte normative. Pe de altă parte, potrivit Deciziei 
Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr.8/2014, instanţa supremă statuează în mod explicit faptul că 
legea specifică de dreptul muncii nu prevede situaţia apelantului reclamant,  a neacordării duratei de 
preaviz legal cuvenite. 
 Aprecierea instanţei de judecată potrivit căreia: „această dezlegare dată problemei de drept 
judecate de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, ar fi putut fi avută în vedere de instanţă la 
soluţionarea fondului cauzei, numai în situaţia în care demersul judiciar al reclamantului nu ar fi 
fost tardiv formulat”, nu face decât să evidenţieze necesitatea unirii excepţiei tardivităţii cu fondul 
potrivit art.248 alin.4 Cod procedură civilă. 
 Precizează că „dezlegarea dată problemei de drept judecate de către Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie sublinia faptul că nu se încalcă principiul „generalia specialia non derogant” şi 
se justifică judecarea în lumina dispoziţiilor de drept civil, potrivit regimului nulităţii absolute, ce 
are drept corolar imprescriptibilitatea. 
 Arată faptul că a invocat excepţia de neconvenţionalitate în cadrul răspunsului la 
întâmpinare, excepţie asupra căreia instanţa nu s-a oprit în analiza sa asupra cauzei pendinte, 
nefăcând nicio menţiune, oricât de sumară. 
 Consideră apelantul reclamant că această omisiune a instanţei este de natură a-i crea un grav 
prejudiciu, în condiţiile în care a solicitat expres analiza de convenţionalitate cu privire la 
prevederile art.283 din Legea nr.53/2003. 
 A prezentat în mod detaliat argument ele în sensul admiterii excepţiei de neconvenţionalitate 
inclusiv în cadrul răspunsului  la întâmpinare, însă acestea au fost desconsiderate total, fără să fie 
supuse criticii sau analizei instanţei de judecată. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 
 În mod corect prima instanţă a admis excepţia tardivităţii şi a respins contestaţia împotriva 
dispoziţiei nr. 1591/07.05.2010 emisă de pârâtă ca tardiv formulată. 
 Prin acţiunea formulată reclamantul a investit instanţa cu soluţionarea unei cereri prin care 
se invocă nulitatea absolută a unei dispoziţii unilaterale emise de către fostul său angajator de 
încetare a contractului individual de muncă, căreia i se aplică dispoziţiile speciale ale legislaţiei  
muncii fiind un conflict de muncă. 
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 În conformitate cu prevederile art. 22 alin. 4 Cod procedură  civilă: „judecătorul dă 
calificarea juridică a actelor şi faptelor deduse judecăţii, chiar dacă părţile le-au dat o altă 
denumire”. 
 Conform dispoziţiilor art.283 alin.1 lit. a) din Codul muncii, în forma aflată în vigoare la 
data emiterii actului contestat, cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi 
formulate în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost comunicată decizia 
unilaterală a angajatorului referitoare la încetarea contractului individual de muncă. 
 Din înscrisurile depuse la dosar rezultă că reclamantului i s-a înmânat un exemplar al 
dispoziţiei de concediere la data de 07.05.2010, semnând personal pe decizie de primirea acesteia, 
iar contestaţia a fost formulată la data de 07.03.2016, cu depăşirea cu mult a termenului prevăzut de 
lege. 
 Dispoziţiile art. 283 din codul muncii (devenit art. 268 după republicare) sunt norme care 
stabilesc o procedură specială, derogatorie, privind termenele de judecată în cazul judecării cererilor 
referitoare la conflictele de muncă. 
 Modalitatea în care au fost reglementate aceste dispoziţii este o opţiune a legiuitorului care a 
avut în vedere instituirea unei proceduri simple şi urgente, adoptată raporturilor de muncă şi 
exercitării dreptului la muncă. 
 Exercitarea dreptului de acces liber la justiţie poate fi spus unor condiţionări legale, cum 
sunt şi termenele stabilite pentru introducerea cererilor menite să asigure restabilirea în termen 
rezonabil a drepturilor încălcate, precum şi stabilitatea raporturilor juridice. Legiuitorul are dreptul, 
potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, de a opta pentru instituirea unor termene diferite în 
considerarea, deosebirilor ce există între natura şi obiectul diferitelor litigii. Aceasta nu contravine 
principiului constituţional al egalităţii în drepturi, întrucât aşa cum a statuat în mod constant Curtea 
Constituţională în jurisprudenţa sa, acest principiu nu presupune uniformitate, astfel că situaţi 
obiectiv diferite justifică instituirea unui tratament juridic diferenţiat (Decizia nr. 342/2006, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 403/2006). 
 Decizia în interesul legii nr. 8/08.12.2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 138/24.02.2015 
prin care se stabileşte că neacordarea preavizului cu durata minimă prevăzută de codul muncii, ori 
în contractele colective sau individuale de muncă, atrage nulitatea absolută a măsurii concedierii, 
este obligatorie pentru instanţe de la data publicării, conform art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă şi 
nu poate produce efect retroactiv pentru deciziile de concediere rămase definitive prin necontestarea 
lor în termen legal. 
 Excepţia tardivităţii cererii a fost invocată prin întâmpinare de către pârâtă, întâmpinare 
comunicată reclamantului. 
 Reclamantul chiar a răspuns la această excepţie prin răspunsul la întâmpinare de puse la 
dosar. 
 Prin urmare procesul a fost soluţionat cu respectarea principiilor reglementate prin art. 15 şi 
următoarele din Codul de procedură civilă şi nu se poate reţine că i s-ar fi încălcat reclamantului 
dreptul la un proces echitabil. 
 În conformitate cu prevederile art. 248 Cod procedură civilă instanţa se va pronunţa mai 
întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în 
parte administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei. Excepţiile vor fi unite cu 
fondul cauzei numai dacă pentru judecarea lor este necesar să se administreze aceleaşi dovezi ca şi 
pentru finalizarea etapei cercetării procesului, sau după caz, pentru soluţionarea fondului. 
 Deşi apelantul reclamant a invocat faptul că prima instanţă nu a făcut o analiză de 
convenţionalitate cu privire la prevederile art. 283 din Legea nr. 53/2003, acesta nu a arătat care 
prevederi din Convenţie sunt încălcate prin aceste dispoziţii ale codului muncii prin care se instituie 
un termen în care poate fi contestată decizia de încetare a contractului individual de muncă. 
 Interesul unei bune administrări a justiţiei justifică existenţa unor intervale de timp în care ar 
trebui introduse acţiunile în justiţie. 
 Existenţa unui interval de timp în care să se poată introduce acţiunea nu este incompatibilă 
cu Convenţia Europeană a drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale. 
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 Nici articolul 6 şi nici o altă dispoziţie a Convenţiei nu obligă statele membre să instituie 
termene de prescripţie sau să fixeze momentul de la care începe să curgă prescripţia. 
 În consecinţă, statele se bucură de o mare marjă de apreciere la stabilirea duratei termenului 
de prescripţie şi a momentului de la care acesta începe să curgă. 
 Curtea Europeană nu pune sub semnul întrebării puterea legiuitorului naţional de a stabili 
termene diferite de prescripţie pentru tipuri diferite de acţiuni. Preeminenţa dreptului, unul din 
principiile fundamentale ale unei societăţi democratice şi inerent tuturor articolelor Convenţiei, 
impune ca punctul de plecare sau de expirare a termenelor de prescripţie să fie clar definite şi legate 
de fapte concrete şi obiective. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 alin.1 Cod procedură civilă Curtea a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 548/CM/13.12.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
 

19. Contestaţie decizie suspendare contract individual de muncă. 
Neantrenarea răspunderii disciplinare ca urmare a săvârșirii unei abateri 
disciplinare de către contestator în momentul în care acesta nu avea calitate de 
salariat, fiind concediat disciplinar. 

 
Anularea deciziei de concediere produce efecte în ceea ce priveşte drepturile salariale cuvenite 

salariatului pe perioada în care a fost concediat în mod nelegal şi reintegrarea acestuia în cazul în care este 
solicitată în mod expres, dar în nici un caz nu poate da naştere unor obligaţii retroactive ce ar putea izvorî 
din calitatea de salariat pentru perioada în cauză. 

Numai după reintegrarea efectivă salariatul îşi reia atribuţiile prevăzute prin contractul individual 
de muncă şi fişa postului, şi poate fi sancţionat pentru eventualele abateri pe care le-ar putea săvârşi 
începând cu acest moment. 

Chiar dacă prin lege nu se prevede obligativitatea angajatorului de a emite o decizie de reintegrare 
întrucât într-un astfel de caz operează efectele hotărârii prin care s-a dispus reintegrarea, totuşi angajatorul 
în cazul în care doreşte să pună benevol în executare hotărârea trebuie să îl notifice pe salariat să se 
prezinte la locul de muncă pentru punerea în executare a hotărârii. 

 
Art. 52 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 251din Legea nr. 53/2003 

Art. 80 din Codul muncii 
Decizia Curții Constituţionale nr. 261 din 5 mai 2016  

 
Prin cererea înregistrată la data de 29 decembrie 2015 sub nr. 2396/88/2015, contestatorul 

[...] a chemat în judecată pe intimata SC [...] SRL solicitând anularea Deciziei nr. 927 din data de 
18.12.2015 ca fiind nelegală şi netemeinică, repunerea părţilor în situaţia anterioară, plata unor 
despăgubiri egale cu veniturile de care acesta ar fi beneficiat dacă nu ar fi fost emisă decizia 
contestată, precum şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii de chemare în judecată, contestatorul a arătat că la data de 22.12.2015, 
i-a fost comunicată Decizia nr. 927/18.12.2015, prin care se dispune suspendarea contractului său 
individual de muncă, în calitate de administrator, începând cu data de 18.12.2015, în temeiul art. 52 
alin. l lit. a din Codul Muncii, reclamantul având calitatea de asociat la societatea intimată, precum 
şi pe cea de administrator/director general. 

O primă critică pe care contestatorul înţelege să o aducă deciziei nr. 927/18.12.2015 se 
referă la faptul că angajatorul nu putea emite o decizie de sancţionare fără a exista anterior o decizie 
de reîncadrare. Acesta apreciază că numai după o reintegrare efectivă, aşa cum a dispus şi instanţa, 
angajatorul putea emite orice act cu privire la suspendarea contractului de muncă. 

În situaţia în care se apreciază că nu era necesară o astfel de decizie, în contextul în care 
intimata nu a pus în executare niciuna din hotărârile judecătoreşti mai sus enunţate, nu i-a 
recunoscut calitatea de salariat nici anterior pronunţării sentinţelor civile mai sus enunţate şi nici 
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ulterior acestora, apreciază că la data săvârşirii faptei, considerată abatere disciplinară, acesta avea 
doar calitatea de administrator statutar, situaţie în care intimata nu putea uza de prorogativa 
prevăzută de art. 52 alin. l lit. a din Codul Muncii, fapta nefiind săvârşită de o persoană care să 
deţină calitatea de salariat. Una dintre condiţiile esenţiale pentru a fi atrasă răspunderea disciplinară 
este aceea a calităţii de salariat, iar fapta trebuie să fie în legătura normele de disciplină a muncii. În 
cazul de faţă contestatorul nu mai avea nici calitatea de salariat şi nici fapta nu are legătură cu 
această calitate. 

Ori, la data la care se pretinde că a săvârşit contestatorul fapta prejudiciabilă nu avea 
calitatea de salariat şi implicit drepturile şl obligaţiile izvorâte din contractul individual de 
muncă. Având în vedere că la data la care s-a produs fapta prejudiciabilă nu deţinea calitatea de 
salariat, decizia este lovită de nulitate, pentru că, potrivit art. 247 din Codul Muncii „Angajatorul 
dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni 
disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere 
disciplinară. 

O altă critică pe care contestatorul o aduce actului contestat se referă la faptul că măsura a 
fost dispusă de persoane care nu aveau competenţe, potrivit Actului Constitutiv al societăţii, în ceea 
ce îl priveşte, având calitatea de administrator şi, orice act cu privire la mandatul pe care l-a primit 
neputând fi dispus decât de Adunarea Generală a Asociaţilor, organul de conducere ce are puteri de 
numire, revocare şi eventual o suspendare a mandatului. 

A mai susţinut contestatorul că măsura a fost dispusă de două persoane, intitulate 
„reprezentanţi legali” dar fără a se preciza exact calitatea acestora. Atât calitatea de salariaţi, cât şi 
cea de reprezentanţi legali este pusă sub semnul întrebării, potrivit evidențelor din REVISAL 
domnul [...] având contractul de muncă încetat din luna august, iar doamna [...] fiind o simplă 
salariată şi neputând reprezenta legal societatea. 

În situaţia în care domnul [...] semnează actul în calitate de administrator, înseamnă că se 
află în situaţia anterioară anulării Hotărârii AGA din august 2014 (pentru că prin această hotărâre şi 
administratorul [...] a fost revocat din funcţie), iar potrivit art. 6.5 din actul constitutiv, 
administratorul care coordonează compartimentul respectiv al societăţii este cel ce are competenţe 
să semneze actele ce privesc angajarea, promovarea, sancţionarea personalului, deci actele în 
legătură cu contractele de muncă ale salariaţilor. Contestatorul arată că el avea aceste competenţe şi 
nu domnul [...], astfel că şi sub acest aspect decizia de suspendare este lovită de nulitate. 

Prin sentinţa civilă nr. 426 din 14 martie 2016, Tribunalul Tulcea a admis cererea formulată 
de contestatorul [...] în contradictoriu cu intimata S.C. [...] S.R.L., a anulat decizia nr. 
927/18.12.2015, emisă de S.C. „[...]” S.R.L. Tulcea, ca netemeinică şi nelegală şi a dispus 
repunerea contestatorului în situaţia anterioară emiterii deciziei contestate. A fost obligată intimata 
la plata către contestator a tuturor drepturilor salariale cuvenite, începând cu data de 18.12.2015 şi 
până la repunerea contestatorului în situaţia anterioară, precum şi la plata către contestator a sumei 
de 1000 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată.     

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut următoarele:   
Prin Decizia nr. 523/22.05.2015, intimata a dispus desfacerea disciplinară a contractului de 

muncă al contestatorului  în temeiul dispoziţiilor art. 248 alin. (1) lit. e) raportat la art. 247 şi art. 61 
din Legea nr. 53/2003 şi a Regulamentului intern.  Prin Decizia nr. 586/17.06.2015, contestatorului 
i-a fost din nou desfăcut contractul de muncă  disciplinar conform art. 248 raportat la art. 247 şi art. 
61 lit. a) din Legea nr. 53/2003.  

Prin sentinţa civilă nr. 2352/17 decembrie 2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea in dosarul 
civil nr. 1128/88/2015, instanţa a dispus anularea Deciziilor nr. 523/22.05.2015 şi nr. 
586/17.06.2015  emise de S.C. “[...]” S.R.L. Tulcea şi reintegrarea contestatorului pe postul deţinut 
anterior deciziilor de concediere”. 

Potrivit art. 448 alin. 1 pct. 2 Cod proc.civ., „(1) Hotărârile primei instanţe sunt executorii 
de drept când au ca obiect:… plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice 
de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor”. 

Faţă de această dispoziţie legală, hotărârea instanţei de fond prin care s-a dispus reintegrarea 
contestatorului pe funcţia deţinuta anterior era executorie de drept. Prin punerea în executare a 
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acestei hotărâri, contestatorul a redobândit calitatea de salariat, fiind îndreptăţit şi la plata 
drepturilor salariale de care a fost lipsit in intervalul cuprins intre desfacerea contractului individual 
de munca si data pronunţării sentinţei. 

Potrivit art. 80 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, „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.”, iar potrivit alin. 2 ”La solicitarea salariatului instanţa care a 
dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.” 

Repunerea în situaţia anterioară desfacerii contractului de muncă echivalează cu 
redobândirea de către persoana concediată a calităţii de salariat, iar perioada de timp cuprinsă între 
desfacerea contractului individual de muncă şi data reintegrării pe funcţia avută anterior va constitui 
vechime în muncă. Totodată, persoana concediată este îndreptăţită la toate drepturile salariale de 
care a fost lipsită pe această perioadă. 

Acordarea tuturor drepturilor de care a fost lipsită persoana reintegrată pe funcţia deţinută 
anterior, urmare a anulării deciziei de concediere, are drept scop repararea prejudiciului suferit de 
acesta, având caracter reparatoriu, şi nicidecum nu operează şi în ceea ce priveşte obligaţiile părţii, 
atât timp cât acesta nu avea, la momentul săvârşirii pretinsei fapte ilicite, calitatea de salariat. 

În ceea ce priveşte răspunderea disciplinară, dreptul de a aplica sancţiuni disciplinare 
aparţine angajatorului, aceasta putând fi antrenată in cazul săvârşirii unei abateri disciplinare. 
Abaterea disciplinară este definită de textul de lege ca fiind acea faptă în legătură cu munca şi care 
constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat 
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Deci sancţiunea disciplinară, dar şi masurile premergătoare efectuării cercetării disciplinare 
pot fi luate de angajatori numai in privinţa salariaţilor. Ori, la data la care se pretinde de către 
intimată că reclamantul a săvârşit fapta prejudiciabilă, acesta din urmă nu avea calitatea de salariat 
şi implicit drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractul individual de muncă. Drept urmare, 
acestuia nu i se poate imputa vreo faptă in legătură cu munca, răspunderea sa putând fi antrenată cel 
mult pe temei delictual. 

Pe cale de consecinţă, motivele invocate de intimată în susţinerea deciziei de suspendare a 
contractului individual de muncă sunt nelegale, fapt ce atrage nelegalitatea deciziei contestate. 

Apărarea contestatorului în sensul că decizia de suspendare a contractului individual de 
muncă nu este legală atât timp cât nu a fost emisă în prealabil o decizie de reîncadrare nu poate fi 
primită. 

De vreme ce instanţa a dispus anularea deciziei de concediere, anularea produce efecte 
retroactive, înlăturând efectele concedierii produse între momentul emiterii actului şi cel al anularii 
de către instanţă. 

Altfel spus, persoana este repusă în situaţia anterioară concedierii prin recuperarea tuturor 
drepturilor de care a fost lipsita prin decizia nelegala, respectiv statutul de salariat, funcţia, postul, 
locul de munca, precum si despăgubiri echivalente cu salariul datorat pe acea perioada cât a fost 
împiedicat să-și îndeplinească atribuţiile de serviciu. 

În aceste condiţii nu este necesară emiterea unei decizii noi prin care angajatorul să dispună 
repunerea salariatului în postul deţinut anterior, deoarece cu ocazia soluţionării litigiului s-a tranşat 
această problemă a funcţiei ocupate de salariat, astfel că angajatorul trebuie să se conformeze, 
reintegrându-l pe salariat în litera şi în spiritul titlului executoriu.  

Pentru toate aceste considerente, instanţa a anulat Decizia nr. 927/18.12.2015 emisă de 
pârâta S.C. [...] S.R.L. ca netemeinică şi nelegală, a dispus repunerea contestatorului în situaţia 
anterioară emiterii deciziei contestate, obligând intimata la plata către contestator a tuturor 
drepturilor salariale cuvenite, începând cu data de 18.12.2015 şi până la repunerea sa în situaţia 
anterioară. 
 Totodată, instanţa a dispus obligarea pârâtei la plata către reclamant a sumei de 1.000 lei cu 
titlu de cheltuieli de judecată (onorariu avocat).  
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Împotriva sentinţei civile nr. 426/14.03.2016, pronunţată de Tribunalul Tulcea, în termen 
legal a declarat apel pârâta S.C. “[...]” S.R.L. Tulcea, pe care a criticat-o pentru netemeinicie şi 
nelegalitate sub următoarele aspecte: 

În motivarea apelului său, apelanta pârâtă a arătat că prin Deciziile nr. 523/22.05.2015 si 
586/17.06.2015 emise de S.C. [...] S.R.L., contestatorul [...] a fost sancţionat cu desfacerea 
disciplinară a contractului individual de muncă nr. 01/17.08.2011 pentru săvârşirea unor abateri 
grave. 

Mai arată că [...] a contestat aceste decizii, iar pe rolul Tribunalului Tulcea a fost înregistrat 
dosarul nr. 1128/88/2015, instanţa de judecată pronunţând sentinţa civilă nr. 2352/17.12.2015 prin 
care s-a admis cererea contestatorului şi s-a dispus reintegrarea acestuia. Hotărârea menţionată nu 
este definitivă, S.C. [...] S.R.L. declarând apel, cauza fiind în prezent înregistrată pe rolul Curţii de 
Apel Constanţa, fără a se fi stabilit  termen de judecata. 

La data de 18.11.2015 numitul [...] aflat la sediul fermei din localitatea  [...], comuna [...], 
clădirea …, judeţul Tulcea, a ameninţat-o pe salariata [...], prezentând un comportament agresiv, 
fizic şi verbal. 

Astfel, după ce instanţa a admis contestaţia iniţială şi a dispus reintegrarea contestatorului 
prin sentinţa civilă nr. 2352/17.12.2015, la data de 18.12.2015 angajatorul S.C. [...] S.R.L. a dispus 
suspendarea contractului de muncă şi cercetarea disciplinară a numitului [...] pentru abaterile 
disciplinare săvârşite la data de 18.11.2015, sens în care salariatul a fost convocat pentru cercetarea 
disciplinară prealabilă. 

La data de 05.01,2016 salariatul [...] nu s-a prezentat la locul menţionat pentru realizarea 
procedurii de cercetare disciplinara prealabilă. 
 Prin sentinţa civilă nr. 426/14.03.2016, instanţa a reţinut în considerente, în esenţă, că: „… 
sancţiunea disciplinară, dar şi măsurile premergătoare efectuării cercetării disciplinare pot fi luate 
de angajatori numai în privinţa salariaţilor. Ori, la data la care se pretinde de către intimată că 
reclamantul a săvârşit fapta prejudiciabilă, acesta din urmă nu avea calitatea de salariat şi implicit 
drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractul individual de muncă. Drept urmare, acestuia nu i 
poate imputa vreo faptă în legătură cu munca, răspunderea sa putând fi antrenată cel mult pe temei 
delictual”. 
 Consideră apelanta pârâtă că acesta reprezintă singurul argument în raport de care instanţa a 
admis contestaţia formulata de [...]. Aprecierea instanţei de fond este greşită şi în totală contradicţie 
cu restul considerentelor sentinţei, întrucât, tot instanţa de fond arată că:  „De vreme ce instanţa a 
dispus anularea deciziei de concediere, anularea produce efecte retroactive, înlăturând efectele 
concedierii produse între momentul emiterii actului şi cel al anularii de către instanţă. Altfel spus, 
persoana este repusa în situaţia anterioară concedierii prin recuperarea tuturor drepturilor de care a 
fost lipsită. prin decizia nelegală, respectiv statutul de salariat, funcţia, postul, locul de muncă, 
precum și despăgubiri echivalente cu salariul datorat pe acea perioadă cât a fost împiedicat să-și 
îndeplinească atribuţiile de serviciu. 

În aceste condiţii nu este necesară emiterea unei decizii noi prin care angajatorul să dispună 
repunerea salariatului în postul deţinut anterior, deoarece cu ocazia soluţionării litigiului s-a tranşat 
această problemă a funcţiei ocupate de salariat, astfel că angajatorul trebuie să se conformeze, 
reintegrându-l pe salariat în litera şi în spiritul titlului executoriu." 

Or, dacă reintegrarea contestatorului a fost dispusă pentru trecut, efectele juridice  
retroactive ale repunerii părţilor în situaţia anterioară nu se pot răsfrânge doar asupra  drepturilor 
contestatorului. ci şi asupra obligaţiilor acestuia, ceea ce nu îl exonerează pe [...] de răspunderea 
disciplinară pentru faptele săvârşite de el şi care se constituie in abateri disciplinare grave.     
 Susţinerea contestatorului că angajatorul S.C. [...] S.R.L. nu a pus în executare hotărârea 
instanţei privind reintegrarea acestuia pe funcţia ocupată anterior este neîntemeiată şi nefondată. 

Subliniază apelanta că imediat după ce instanţa a pronunţat sentinţa civilă nr. 
2352/17.12.2015, angajatorul a executat benevol dispoziţiile hotărârii, astfel că la data de 
18.12.2015 s-a emis decizia privind suspendarea contractului individual de muncă al salariatului 
[...], iar aceasta decizie a fost comunicată contestatorului.  
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Totodată, înţelege să invoce excepţia puterii lucrului judecat, având în vedere că între 
aceleaşi părţi s-a mai judecat şi cauza înregistrată sub nr. …/88/2014, având ca obiect contestaţie 
decizie de suspendare a contractului individual de muncă, iar prin Decizia civilă nr. 396/CM din 
15.09.2015, Curtea de Apel Constanta a stabilit că „Potrivit art. 52 alin. 1 lit. a) din Codul Muncii, 
contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului, pe durata cercetării 
disciplinare, iar suspendarea contractului individual de muncă constituie o măsură temporară, 
putând fi dispusă de angajator pe durata cercetării disciplinare prealabile." 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin deciziile nr. 523/22.05.2015 şi nr. 586/17.06.2015 emise de S.C. “[...]” S.R.L. Tulcea, 
contestatorul a fost sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

Prin sentinţa civilă nr. 2352/17.12.2015, pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr. 
1128/88/2015, s-a admis cererea contestatorului, s-au anulat deciziile de concediere menţionate mai 
sus, dispunându-se reintegrarea contestatorului [...] pe postul deţinut anterior concedierii şi plata de 
despăgubiri. 

Prin decizia nr. 927/18.12.2015 contestată în prezenta cauză s-a dispus suspendarea 
contractului individual de muncă al contestatorului începând cu data de 18.12.2015, în temeiul 
dispoziţiilor art. 52 alin. (1) lit. a) coroborat cu art. 251din Legea nr. 53/2003. 

În motivarea acestei decizii s-a reţinut că la data de 18.11.2015 contestatorul [...], aflat la 
sediul fermei din localitatea [...], comuna [...], a ameninţat-o pe salariata [...], prezentând un 
comportament agresiv, fizic şi verbal.   

Este de observat că la data de 18.11.2015 când se pretinde că s-a săvârşit abaterea 
disciplinară, contestatorul nu avea calitatea de salariat fiind concediat disciplinar prin deciziile nr. 
523/22.05.2015 şi nr. 586/17.06.2015. 

Prin urmare, contestatorul nu mai avea drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractul 
individual de muncă şi nici nu i se putea antrena răspunderea disciplinară pentru vreo faptă în 
legătură cu activitatea sa la locul de muncă. 

În situaţia în care în această perioadă contestatorul săvârşea vreo faptă ilicită i se putea 
antrena răspunderea civilă delictuală. 

Art. 80 din codul muncii este o normă de protecţie a drepturilor salariatului, în faţa 
manifestării abuzive a angajatorului. 

În momentul anulării deciziei angajatorului salariatul este repus în drepturile pe care le-ar fi 
avut dacă nu ar fi fost adoptată măsura concedierii nelegale. 

Astfel, primul alineat al acestui articol prevede că angajatorul va fi obligat la plata 
despăgubirilor egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu toate celelalte drepturi de 
care ar fi beneficiat salariatul, în situaţia în care decizia de concediere a fost anulată de către 
instanţa de judecată. 

De asemenea, la solicitarea salariatului se poate dispune şi reintegrarea salariatului în funcţia 
deţinută anterior. 

Susţinerea apelantei că efectele juridice retroactive ale repunerii părţilor în situaţia 
anterioară se resfrâng nu doar asupra drepturilor contestatorului ci şi asupra obligaţiilor acestuia, nu 
poate fi reţinută întrucât dispoziţiile art. 80 din codul muncii prevăd repunerea salariatului în 
situaţia anterioară în ceea ce priveşte drepturile acestuia nu şi obligaţiile. 

Anularea deciziei de concediere produce efecte în ceea ce priveşte drepturile salariale 
cuvenite salariatului pe perioada în care a fost concediat în mod nelegal şi reintegrarea acestuia în 
cazul în care este solicitată în mod expres, dar în nici un caz nu poate da naştere unor obligaţii 
retroactive ce ar putea izvorî din calitatea de salariat pentru perioada în cauză. 

Contestatorul neavând calitatea de salariat la data de 18.11.2015, nu poate fi antrenată 
răspunderea disciplinară pentru presupusa abatere săvârşită la această dată şi în consecinţă decizia 
nr. 927/18.12.2015 de suspendare a contractului individual de muncă este lovită de nulitate. 

Susţinerea apelantei că şi-ar fi executat benevol obligaţiile stabilite prin sentinţa civilă nr. 
2352/17.12.2015 nu poate fi reţinută, atâta timp cât nu a făcut dovada reintegrării efective a 
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contestatorului pe funcţia deţinută anterior concedierii şi achitării drepturilor salariale ce i se 
cuveneau pe perioada suspendării sale nelegale. 

De altfel, nici nu ar fi avut când să-l pună în executare, de vreme ce titlul executoriu prin 
care pârâta este obligată la reintegrare şi plata drepturilor salariale s-a pronunţat pe 17.12.2015, iar 
pe 18.12.2015 deja era e misă decizia nr. 927 de suspendare a contractului individual de muncă pe 
perioada cercetării disciplinare prealabile. 

Numai după reintegrarea efectivă salariatul îşi reia atribuţiile prevăzute prin contractul 
individual de muncă şi fişa postului, şi poate fi sancţionat pentru eventualele abateri pe care le-ar 
putea săvârşi începând cu acest moment. 

Chiar dacă prin lege nu se prevede obligativitatea angajatorului de a emite o decizie de 
reintegrare întrucât într-un astfel de caz operează efectele hotărârii prin care s-a dispus reintegrarea, 
totuşi angajatorul în cazul în care  doreşte să pună benevol în executare hotărârea trebuie să îl 
notifice pe salariat să se prezinte la locul de muncă pentru punerea în executare a hotărârii. 

În cauză, nu poate fi reţinută autoritatea de lucru judecat raportat  la decizia civilă nr. 
396/15.09.2015 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa în dosarul nr. 201/88/2014 întrucât nu 
există identitate de obiect, acest dosar privind o altă decizie de suspendare a contractului individual 
de muncă, respectiv decizia nr. 5/30.09.2014. 

Curtea urmează a reţine şi decizia nr. 261/5 mai 2016 prin care Curtea Constituţională a 
constatat că dispoziţiile art. 52 alin. (1) lit. a) din legea nr. 53/2003 – Codul muncii sunt 
neconstituţionale. 

Curtea Constituţională a apreciat că lipsa unor criterii obiective pentru a analiza caracterul 
legal şi temeinic al măsurii suspendării dispuse de angajator potrivit art. 52 alin. (1) lit.a) din Legea 
nr. 53/2003 constituie, în fapt, doar un acces formal la instanţele de judecată, care nu poate fi 
considerat că satisface cerinţele art. 21 alin. (1) din Constituţie, atât timp cât judecătorul nu are la 
dispoziţie instrumente legale suficiente pentru a decide asupra pretenţiilor sau contestaţiilor 
formulate de salariatul reclamant, care privesc, în speţă, o eventuală conduită abuzivă a 
angajatorului, ce are drept consecinţă încălcarea dreptului la muncă. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 al.1 cod procedură civilă  Curtea a 
respins apelul ca nefondat.   
 În conformitate cu prevederile art. 453 alin.1 cod procedură civilă Curtea a obligat apelanta 
la 900 lei cheltuieli de judecată către intimatul reclamant.  

Decizia civilă nr. 400/CM/27.09.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
20. Contestaţie decizie de sancţionare. Absentarea nemotivată de la 

activităţile didactice aferente normei didactice. Susţinerea orelor de către un 
student doctorand în baza contractului de studii de doctorat, fără acordul 
decanului. 

 
Din analiza art. 164 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 rezultă că în limita celor 4-6 ore pe săptămână 

studenţii doctoranzi pot desfăşura activităţi didactice strict în baza contractului de studii de doctorat, deci 
fără a încheia contract individual de muncă. Totuşi, aceasta nu înseamnă că studentul doctorand este cadru 
didactic. 

De asemenea, rezultă că cele 4-6 ore pe săptămână pot fi desfăşurate de studentul doctorand în baza 
contractului de studii de doctorat fără a fi remunerat, în timp ce pentru orele care exced acestora se prevede 
obligaţia remunerării, în cadrul unui raport de muncă. 

Nu în ultimul rând, instituirea prin lege a unei limite de 4-6 ore pe săptămână presupune 
evidenţierea activităţii didactice prestate de studentul doctorand, pentru a exista certitudinea respectării 
acestei limite. În acest scop, activităţile didactice desfăşurate de studentul doctorand trebuie să fie aprobate 
şi mai ales cunoscute de conducerea facultăţii, care are sarcina de a organiza întreaga activitate potrivit 
legii, inclusiv cu respectarea legislaţiei muncii şi a celei fiscale. 

La emiterea deciziei contestate s-a avut în vedere art. 69 din Regulamentul intern, care priveşte 
individualizarea sancţiunii disciplinare aplicate, iar nu aprecierea asupra săvârşirii acesteia. Textul 
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respectiv reproduce în esenţă art. 250 Codul Muncii, având o aplicabilitate subsecventă stabilirii că 
salariatul a săvârşit o abatere disciplinară, sancţiunea urmând a fi aplicată în funcţie de mai multe criterii 
care conturează nivelul de gravitate al abaterii. Este evident că aceste criterii au fost avute în vedere de 
vreme ce angajatorul a aplicat sancţiunea disciplinară cea mai uşoară dintre cele prevăzute de art. 312 alin. 
2 din Legea nr. 1/2011, respectiv avertismentul scris. 

 
Art. 164 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 

Art. 250 Codul Muncii 
Art. 312 alin. 2 din Legea nr. 1/2011 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 845/4.05.2015, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 

nefondată cererea formulată la 22.10.2013 de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta 
Universitatea [...] din Constanţa, prin care aceasta solicitase anularea deciziei de sancţionare nr. 
…/17.04.2014, obligarea pârâtei la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de daune morale, a 
contravalorii zilelor neremunerate cu titlu de absenţe nemotivate, actualizate cu indicele de inflaţie 
şi dobânda legală, precum şi a cheltuielilor de judecată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Contestatoarea a fost angajată în cadrul Universităţii “[...]” Constanţa  din anul 1994 iniţial 

pe postul de asistent universitar, iar din anul 2009, în baza Deciziei nr. …/16.02.2009, a fost 
titularizată pe postul de sef lucrări universitar la catedra Farmacie pe disciplina Microbiologie, 
Virusologie, Parazitologie, Imunologie si Imunopatologie.  

Îndeplinirea atribuţiilor specifice postului ocupat presupunea, printre altele susţinerea orelor 
de curs la disciplina Microbiologie, virusologie, parazitologie, imunologie si imunopatologie. Faţă 
de aceste responsabilităţi stabilite prin Contractul individual de munca nr…./03.10.1994 si fişa 
fostului, si atribuite prin Decizia privind norma didactică şi norma în regim de plată cu ora nr. 
…/01.10.2013, reclamanta avea obligaţia îndeplinirii sarcinilor de serviciu astfel stabilite. Aplicarea 
sancţiunii disciplinara contestate este motivata ca o consecinţă a neîndeplinirii acestei sarcini 
profesionale. Astfel că, prin sesizarea nr. …/23.01.2014 şi nr. …/28.01.2014 conducerea 
Universităţii [...] Constanţa este încunoştiinţată de faptul că activitatea didactică la laboratorul de 
Microbiologie, virusologie, parazitologie, imunologie şi imunopatologie este susţinută de d-na [...], 
persoană ce nu ar avea calitatea de cadru didactic universitar şi fără contract de muncă în anul 
universitar  2013-2014, aceasta înlocuind-o pe d-na [...] care absenta nemotivat. Comisia a demarat 
cercetarea in urma sesizării studenţilor din data de 16.12.2013, constatând absenţa reclamantei, 
titular a postului in datele de 19.11.2013,3.12.2013, 10.12.2013 si 17.12.2013 si susţinerea 
activitaţii didactice de d-na [...]. 

Urmare a acestei cercetări a fost convocată comisia de analiză din cadrul Universităţii “[...]” 
Constanţa care a demarat procedura de cercetare disciplinară. În cadrul anchetei desfăşurate comisia 
a cercetat referatele de sesizare, a procedat la audierea semnatarilor sesizării nr. …/23.01.2014, a 
studiat actele în baza carora d-na dr. [...]  îşi desfaşoară activitatea in cadrul universitaţii, a audiat 
decanul si prodecanul Facultăţii de Farmacie, precum si directorul de departament din cadrul 
Facultăţii de Farmacie, iar la final a fost convocată si reclamanta care a recunoscut ca activităţile 
didactice aferente laboratorului de Microbiologie, virusologie si parazitologie din zilele de marti din 
lunile noiembrie-decembrie au fost susţinute de catre d-na [...]. Totodată, a recunoscut că a primit 
contravaloarea pentru orele din norma de bază, respectiv din plata cu ora si a arătat că  din sumele 
primite pentru plata cu ora remitea o parte d-nei [...]. Faţă de aceste aspect, comisia a recomandat 
aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 312 alin.2 lit.a din Legea nr.1/201. Comisia de 
analiza a înaintat referatul sau Consiliului Facultăţii de Farmacie care a hotărât sancţionarea 
reclamantei cu avertisment, Rectorul Universităţii [...] din Constanţa emiţând Decizia nr. 
…/17.04.2014. 

Procedând la analiza legalităţii şi temeiniciei actului decizional contestat, prin prisma 
criticilor formulate de reclamantă şi raportat la disp. art. 252 din Codul muncii, care reglementează 
conţinutul obligatoriu al unei decizii de sancţionare, s-a constatat ca decizia nr. …/17.04.2014 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege. 
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Potrivit art. 252 alin. 2 din Codul muncii, 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. 

În apărare, reclamanta a invocat lipsa descrierii faptei ce constituie abatere disciplinară. 
Această susţinere nu poate fi primită ca motiv de nulitate absolută, cu atât mai mult cu cât însăşi 
petenta recunoaşte că decizia cuprinde formularea “fapta salariatei constă în absentarea nemotivată 
de la activitaţile didactice aferentei normei sale didactice in speţa laboratorul de Microbiologie, 
virusologie si parazitologie în datele de 03.12.2013, 10.12.2013 ;i 17.12.2013”, menţiuni pe care 
instanţa le-a considerat îndestulătoare în respectarea dispozitiilor art. 252 alin. 2 lit. a) C.M. 
 Un alt motiv de nulitate absolută invocat a fost nerespectarea dispoziţiilor art.252 alin.2 lit. 
b) C.M. în sensul lipsei menţiunii privind prevederile legale ce au fost încălcate de salariat. 
Analizând cuprinsul deciziei contestate rezultă cu claritate din cuprinsul art. 2 al acesteia textele 
legale care nu au fost respectate de catre reclamantă, motiv pentru care instanţa a constatat că un 
astfel de motiv de nulitate nu subzistă. 

Susţinerile referitoare la încălcarea dispozitiilor art.252 alin.2 lit.c) C.M. potrivit căruia în 
decizie trebuie cuprinse in mod obligatoriu motivele pentru care au fost înlăturate apărările 
formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sunt combatute de mentiunile alin.5 
a art 1 al deciziei contestate, respectiv faptul ca din cercetarea demarată a reiesit faptul că salariata 
cunoştea conţinutul normei sale didactice. Mai mult, atât din actele analizate pe parcursul cercetării 
disciplinare cât şi din cele supuse cercetării judecătoreşti, a reieşit faptul că reclamanta a recunoscut 
ca activitaţile didactice aferente laboratorul de Microbiologie, virusologie si parazitologie erau 
activitaţi stabilite în sarcina sa însă, urmare a unei inţelegeri verbale cu martora [...] au stabilit ca 
orele să fie susţinute de aceasta din urmă, aceasta fiind remunerată din suma pe care reclamanta 
urma să o încaseze ca salariu, deşi martora nu avea contract pentru acel an cu Universitatea. 

Astfel, s-a constatat că in conţinutul deciziei contestate se regăsesc menţiunile obligatorii 
referitoare la precizarea prevederilor din regulamentul intern şi codul etic care au fost încălcate de 
salariat, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării 
disciplinare prealabile, termenul in care poate fi contestata si instanţa judecătoreasca la care se 
contesta.  

Critica reclamantei privind prescripţia dreptului de a aplica sancţiunea disciplinară este 
nefondată, avand in vedere dispoziţiile Deciziei nr. 16 din 12 noiembrie 2012 a Inaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie care stabileşte că momentul de la care începe să curgă termenul de 30 de zile 
calendaristice pentru aplicarea sancţiunii disciplinare este data înregistrarii raportului final al 
cercetării disciplinare prealabile la registratura unitaţii. În cazul de faţa, raportul comisiei a fost 
înregistrat la registratura generală la data de 10.04.2014, decizia de sancţionare fiind emisă în data 
de 17.04.2014, cu respectarea termenului prevăzut de lege.       

De asemenea, apărarea reclamantei privind nelegalitatea deciziei contestate a vizat modul de 
desemnare al comisiei de analiză a abaterilor disciplinare. Reclamanta a susţinut că numai pe baza 
sesizărilor pe care ar fi fost aplicată rezoluţia angajatorului se putea numi comisia de cercetare 
disciplinară, respectiv comisia de analiză. Şi această critica este neîntemeiată întrucât din actele 
dosarului, respectiv Hotararea Senatului Universităţii nr. …/29.04.2013, Hotărârea Senatului nr. 
…/30.01.2014 coraborate cu dispoziţiile art. 314 alin.2 si 3 din Legea nr. 1/2011 şi art. 66 din 
Regulamentul intern al Universităţii “[...]” din Constanţa, rezultă că în cadrul Universităţii “[...]” 
exista o comisie unica de analiza pentru investigarea abaterilor disciplinare savarşite de 
conferentiari/asistenţi/lectori/şef lucrari, comisie care pentru cercetarea referatelor de sesizare 
…/23.01.2014 si …/28.01.2014 a fost condusă de [...] ca preşedinte prin Hotarârea Senatului nr. 
…/30.01.2014, urmare a recuzării preşedintelui titular, [...]. 
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Un alt aspect de nelegalitate vizat de reclamantă a fost acela că prin convocarea nr. 
…/13.02.2014 obiectul cercetării nu era clar precizat. Or, analizând cele două adrese prin care 
reclamanta a fost convocată în faţa comisiei de analiza nr…./13.02.2014 si …/04.03.2014, instanţa 
a constatat că obiectul cercetării este clar precizat si se referă la absenţa nemotivată a reclamantei de 
la activitaţile didactice aferente laboratorului de Microbiologie, virusologie si parazitologie. 

Reclamanta a invocat faptul că i-a fost refuzată cererea de eliberare a copiilor de pe 
documentele ce au stat la baza cercetării disciplinare. Însă, din nota explicativă dată de reclamantă 
cu ocazia audierii de catre comisia de analiză, rezultă că aceasta a deţinut  actele ce au stat la baza 
cercetării disciplinare, invocand lipsa timpului necesar pregatirii unei apărări eficiente.   
 Referitor la aspectul încălcării dreptului la apărare cu ocazia desfaşurării cercetării 
disciplinare, prin refuzul de a se da curs solicitării de administrare a probei cu martori propuşi de 
catre reclamantă, instanţa a analizat modul de desfăşurare al anchetei demarate în ceea ce priveşte 
respectarea legalităţii procedurii. Dispoziţiile art. 65 pct. 5 al Regulamentului intern al Universitaţii 
“[...]” din Constanţa prevăd obligativitatea aplicarii sancţiunii disciplinare numai dupa efectuarea 
cercetării faptei sesizate, audierea celui în cauză şi verificarea susţinerilor făcute de aceasta în 
apărare. Reglementarea procedurii nu prevede obligativitatea audierii pentru comisie, a tuturor 
persoanelor propuse în apărare. Această solicitare a putut fi reiterată ulterior în faţa instanţei de 
judecată, ceea ce s-a şi realizat, sens în care au şi fost audiaţi martorii [...] si [...]. Declaraţiile 
martorilor au reliefat faptul ca exercitarea activitaţilor didactice de catre martora  [...] în locul 
reclamantei a fost doar ca urmare a înţelegerii verbale dintre cele două, martora neavând contract de 
colaborare cu Universitatea pentru anul universitar 2013-2014. Martorul [...] a confirmat faptul că 
nu a existat vreo aprobare, fie ea si tacită, din partea conducerii universităţii  în acest sens. 

Potrivit art. 58 din Regulamentul intern, sunt considerate abateri disciplinare: absenţe 
nemotivate, repetate de la locul de muncă, manifestările care aduc atingere prestigiului universităţii,  
părăsirea locului de muncă fără motiv întemeiat şi fără a avea, în prealabil, aprobarea şefului 
ierarhic. 

Or, din probele administrate, inclusiv răspunsul la integoratoriul administrat reclamantei, 
rezultă că aceasta a absentat nemotivat de la activităţile didactice aferente normei sale didactice, în 
datele de 3.12.2013, 10.12.2013 şi 17.12.2013, activitatea didactică fiind susţinută de către o 
persoană care nu avea calitatea de salariat al Universităţii. 

Raportat la dispoziţiile legale menţionate şi la materialul probator administrat în cauză, 
instanţa a constatat că existenţa faptei reţinute în sarcina reclamantei este dovedită.  
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamanta [...], solicitând schimbarea acesteia 
în sensul admiterii cererii de chemare în judecată. 
 În motivarea cererii de apel, apelanta reclamantă a arătat că prima instanţă a aplicat în mod 
greşit cu prioritate prevederile Codului muncii, litigiul trebuind analizat din perspectiva Cartei 
Universităţii şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de 
doctorat, precum şi a Legii nr. 1/2011. Instanţa a reţinut greşit inexistenţa unei legături de 
colaborare cu dr. [...], a avut o viziune limitată asupra cadrului şi contextului în care a fost aplicată 
sancţiunea disciplinară, nu a avut în vedere mediul universitar, tratând absentarea nemotivată la fel 
ca într-un litigiu în care un muncitor necalificat a lipsit de la locul de muncă. 
 Art. 52 alin. 2 lit. a) din Carta Universităţii [...] prevede că personalul didactic şi de cercetare 
are obligaţia să îşi acorde respect reciproc şi strijin în îndeplinirea atribuţiilor profesionale. Dr. [...] 
este medic specialist şi student doctorand la Universităţii [...], precum şi cadru didactic la plata cu 
ora. Încă din 2010 aceasta a susţinut o parte din orele de laborator la disciplina Microbiologie, dar şi 
la alte discipline, cu acordul conducerii instituţiei. Apelanta a invocat art. 164 din Legea nr. 1/2011, 
precum şi Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat, 
acesta neconţinând nicio prevedere referitoare la obligaţia universităţii de a încheia contract de 
muncă pentru studenţii doctoranzi, aceştia putând desfăşura activităţi didactice în temeiul 
contractului de studii doctorale. 
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 Instanţa nu a avut în vedere art. 69 din Regulamentul intern, respectiv împrejurările în care a 
fost constatată presupusa faptă, gradul de vinovăţie, consecinţele abaterii, comportarea generală în 
serviciu şi eventualele sancţiuni suferite. Decizia de sancţionare a fost emisă în condiţiile în care 
reclamanta a adus la cunoştinţa conducerii Universităţii abuzurile şi faptele nelegale săvârşite de 
fosta conducere a Facultăţii de Farmacie, care a declanşat o acţiune de răzbunare şi pedepsire a 
apelantei, culminând cu sancţionarea disciplinară a acesteia. Pe fondul conflictului cu fosta 
conducere, aceasta a fabricat dosarul de sancţionare disciplinară, fostul decan exercitând presiuni 
asupra studenţilor să d ea declaraţii împotriva apelantei. Vinovăţia acesteia nu există, modul în care 
se desfăşurau orele de laborator fiind agreat şi aprobat încă din anul 2010 de conducerea facultăţii. 
Consecinţele faptei nu există, orele de laborator fiind susţinute de cadre didactice cu înaltă calificare 
profesională. Comportarea generală în serviciu a fost exemplară, apelanta nemaifiind sancţionată 
disciplinar. 
 Intimata a probat adoptarea hotărârii numai cu un extras din procesul-verbal al şedinţei 
consiliului facultăţii din 15.04.2014, dar din relatările cadrelor didactice care au participat la şedinţă 
a rezultat că propunerea privind sancţionarea apelantei nu a fost discutată şi nici aprobată. 
 Prima instanţă recunoaşte încălcarea dreptului la apărare pe parcursul cercetării disciplinare, 
însă a apreciat că apelanta putea solicita audierea martorilor refuzaţi de comisia de disciplină direct 
în faţa instanţei. Raţionamentul este eronat pentru că, dacă martorii ar fi fost audiaţi, poate că 
decizia de sancţionare nu ar fi fost emisă. Instanţa a limitat numărul martorilor, astfel încât nu a 
putut fi audiată [...], a cărei declaraţie autentică nu a fost avută în vedere de instanţă. 

La solicitarea conducerii facultăţii, orele de laborator repartizate pentru semestrul I al anului 
universitar 2013-2014 au fost susţinute de dr. [...]. 

Instanţa nu a avut în vedere procesul-verbal din 18.02.2014 al comisiei de etică, cuprinzând 
concluziile membrilor cu privire la aspectele de fapt deduse judecăţii. 

Martorul [...] cunoştea calitatea de student doctorand a dr. [...], care colabora cu 
universitatea din 2011. În legătură cu orele din semestrul I din anul universitar 2013-2014 a trimis 
un e-mail dr. [...], care era cuprinsă într-un grup de cadre didactice care predau la universitatea 
intimată. Era o practică în cadrul universităţii, cunoscută de conducere, în sensul suplinirii cadrelor 
didactice între ele. 

Martorul [...] a relatat că a primit un e-mail de la directorul de departament [...], care i-a 
solicitat serviciile pentru orele de laborator, fiind o practică obişnuită ca în cadrul orelor de 
laborator cadrele didactice să se înlocuiască. În acelaşi sens este declaraţia autentificată dată de [...], 
care a arătat că [...] a cerut apelantei să susţină orele de laborator în colaborare cu dr. [...], cum a 
procedat şi în anii anteriori, urmând ca la începutul semestrului al II-lea orele să fie trecute pe 
numele dr. [...]. 

Colaborarea între apelantă şi dr. [...] nu a fost doar consecinţa unei înţelegeri verbale. 
Martorul [...], având calitatea de student doctorand, avea dreptul şi chiar obligaţia de a  

desfăşura activitate didactică, astfel încât soluţia primei instanţe este greşită. 
 2. Prin întâmpinare, intimata a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că, în ceea 
ce priveşte suplinirea colegială invocată de apelantă, prevederile din carta universitară se aplică 
doar personalului angajat al universităţii. Dr. [...] nu avea calitatea de cadru didactic al universităţii 
în semestrul I al anului universitar 2013-2014. Aceasta a desfăşurat activităţi didactice în anii 
universitari 2010-2011, 2011-2012 şi 2012-2013, în baza cererilor semestriale pe plată cu ora 
aprobate de conducerea facultăţii, nu al contractului de studii doctorale. În anul universitar 2013-
2014 nu există nicio astfel de solicitare. 
 Intimata a avut în vedere art. 69 din Regulamentul intern, toate probele demonstrând că 
apelanta a absentat nemotivat de la activităţile didactice aferente normei sale didactice la 3, 10 şi 
17.12.2013, când activitatea didactică a fost susţinută de o persoană care nu avea calitatea de 
salariat al universităţii. Deşi apelanta sugerează că sancţionarea ei reprezintă o răzbunare a 
decanului faţă de memoriile formulate de aceasta, prin decizia de sancţionare nu s-au reţinut decât 
fapte pe care le-a recunoscut.  
 Sancţiunea a fost adoptată de consiliul facultăţii de farmacie în şedinţa din 15.04.2014, fiind 
depuse în acest sens convocatorul, lista de prezenţă, procesul-verbal al şedinţei şi înscrisul 
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conţinând hotărârile pronunţate. Comisia de analiză a respectat dreptul la apărare al apelantei, 
audiind semnatarii sesizărilor, studenţilor a lui [...] şi [...]. Instanţa a reţinut corect că nu există o 
dispoziţie care să prevadă în sarcina comisiei de analiză obligaţia audierii tuturor persoanelor 
propuse în apărare, având în vedere că [...] nu avea legătură cu obiectul cercetării, iar în privinţa dr. 
[...] nu a considerat oportun să fie audiată întrucât nu avea calitatea de salariat al instituţiei. 
Declaraţiile martorilor audiaţi confirmă aspectele reţinute de comisia de analiză. 
 Hotărârea comisiei de etică invocată de apelantă nu are relevanţă în prezenta cauză, 
reprezentând opinia unei alte comisii din cadrul instituţiei pârâte.  
 Acordul decanului pentru absentarea apelantei nu rezultă din niciun mijloc de probă. 
Directorul de departament nu şi-a exprimat acordul pentru ca dr. [...] să desfăşoare ore în regim de 
plata cu ora, în lipsa unei cereri aprobate de decan. În legătură cu e-mailul trimis la începutul anului 
universitar 2013-2014 de către [...], acesta a declarat că l-a trimis unui grup din care făcea parte şi 
dr. [...], ajungând din eroare la aceasta, aspect dovedit şi de atitudinea acesteia, care nu a răspuns 
mesajului, neexprimându-şi dorinţa sau disponibilitatea de a susţine activităţi didactice în semestrul 
I al anului universitar 2013-2014. Singura persoană cu care aceasta a purtat discuţii a fost apelanta, 
care i-a solicitat să o înlocuiască la activităţile didactice aferente laboratorului de Microbiologie. 
[...] cunoştea procedurile din cadrul instituţiei, respectiv că putea desfăşura activităţi didactice doar 
în baza unei solicitări scrise aprobate de conducere, astfel cum rezultă din depoziţia sa. Martora nu a 
afirmat că a susţinut activităţi didactice în virtutea contractului de studii doctorale. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi au fost depuse la dosar hotărârea 
comisiei de etică nr. …/2/06.11.2014, un extras Google Scholar Citations, adresa corpului de 
control al Ministerului Educaţiei Naţionale nr. …, 120/E/DGIS/28.11.2014, un formular de contract 
de studii universitare de doctorat, adresa intimatei nr. …/22.10.2015, adresa nr. …/16.10.2015, 
raportul comisiei de analizare a activităţii doamnei decan [...], corespondenţa electronică a 
apelantei, hotărârile Senatului Universităţii [...] din 07.01.2016, adresele apelantei nr. …/4.05.2015 
şi …/18.12.2015, adresa intimatei nr. …/15.12.2014. Totodată, au fost audiaţi martorii [...] şi [...]. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Prin decizia intimatei nr. …/17.04.2014, apelanta a fost sancţionată disciplinar cu 

avertisment pentru absentarea nemotivată de la activităţile didactice aferente normei sale didactice, 
în speţă laboratorul de Microbiologie, virusologie şi parazitologie la 03.12.2013, 10.12.2013 şi 
17.12.2013. S-a reţinut că în zilele mai sus menţionate activitatea didactică a fost susţinută de o 
persoană care nu avea calitatea de angajat al intimatei şi că apelanta a recunoscut că activităţile 
didactice au fost susţinute, fără acordul angajatorului, de o persoană care nu are calitate de salariat 
al intimatei. 

Este necontestat că persoana la care se face referire în decizia contestată este [...], care la 
data faptelor avea calitatea de student doctorand al Universităţii [...], nu era salariata acesteia şi nici 
nu desfăşura activităţi didactice în baza unei cereri de plată cu ora, aprobată de conducerea 
Facultăţii de Farmacie. 

Apelanta nu a pretins că faptele reţinute în decizia de sancţionare nu ar fi reale, ci a tins să 
dea acestora o semnificaţie care să înlăture vinovăţia acesteia. Astfel, nu există nici un dubiu că la 
datele reţinute în decizia de sancţionare apelanta avea programate activităţi didactice în cadrul 
laboratorului de Microbiologie pe care nu le-a desfăşurat, nefiind prezentă la acestea, iar activităţile 
respective au fost susţinute de [...], care nu era salariat al intimatei şi nici nu desfăşura activităţi 
didactice în baza unei cereri de plată cu ora aprobată de conducerea facultăţii.  

Sub acest aspect, este irelevant că [...] desfăşurase în trecut activităţi didactice în cadrul 
aceleiaşi facultăţi şi că avea pregătirea profesională necesară susţinerii activităţii didactice. 
Obligaţia cadrelor didactice de a se sprijini reciproc, invocată de apelantă în baza art. 52 alin. 2 lit. 
a) din carta universităţii, nu se extinde în privinţa persoanelor care nu au calitatea de cadre 
didactice. 

2. Cu privire la inexistenţa obligaţiei universităţii de a încheia contract de muncă pentru 
studenţii doctoranzi, Curtea constată că art. 164 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 prevede că „studentul-
doctorand poate desfăşura activităţi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 
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4 - 6 ore convenţionale didactice pe săptămână. Activităţile didactice care depăşesc acest nivel vor 
fi remunerate în conformitate cu legislaţia în vigoare, intrând sub incidenţa Codului muncii, cu 
respectarea drepturilor şi obligaţiilor ce revin salariatului şi cu plata contribuţiilor datorate, potrivit 
legii, la asigurările sociale de stat, la asigurările pentru şomaj, la asigurările sociale de sănătate şi 
pentru accidente de muncă şi boli profesionale.” 

Din analiza acestei prevederi legale rezultă că într-adevăr în limita celor 4-6 ore pe 
săptămână studenţii doctoranzi pot desfăşura activităţi didactice strict în baza contractului de studii 
de doctorat, deci fără a încheia contract individual de muncă. Totuşi, aceasta nu înseamnă că 
studentul doctorand este cadru didactic. 

De asemenea, rezultă că cele 4-6 ore pe săptămână pot fi desfăşurate de studentul doctorand 
în baza contractului de studii de doctorat fără a fi remunerat, de vreme ce pentru orele care exced 
acestora se prevede obligaţia remunerării, în cadrul unui raport de muncă. 

Nu în ultimul rând, instituirea prin lege a unei limite de 4-6 ore pe săptămână presupune 
evidenţierea activităţii didactice prestate de studentul doctorand, pentru a exista certitudinea 
respectării acestei limite. În acest scop, activităţile didactice desfăşurate de studentul doctorand 
trebuie să fie aprobate şi mai ales cunoscute de conducerea facultăţii, care are sarcina de a organiza 
întreaga activitate potrivit legii, inclusiv cu respectarea legislaţiei muncii şi a celei fiscale. 

Aşa fiind, chiar dacă un student doctorand poate desfăşura activităţi didactice în limita a 4-6 
ore pe săptămână, conducerea facultăţii trebuie să fi cunoscut şi aprobat acest lucru, respectivele 
activităţi didactice fiind evidenţiate astfel încât să se dovedească respectarea limitei legale de 4-6 
ore pe săptămână. 

În cauză nu se poate reţine că [...] ar fi prestat activitate didactică în condiţiile art. 164 alin. 3 
din Legea nr. 1/2011, în condiţiile în care conducerea facultăţii nu a cunoscut şi aprobat acest lucru. 

De altfel, din declaraţia dată de aceasta în calitate de martor în faţa primei instanţe rezultă că 
din anul 2010, în baza unei cereri adresate decanului facultăţii, a susţinut orele de laborator, fiind 
plătită cu ora. Aşadar, nici în trecut aceasta nu a susţinut activităţi didactice în baza contractului de 
doctorat, adică fără a fi remunerată, în condiţiile art. 164 alin. 3 teza I din Legea nr. 1/2011, ci le-a 
susţinut în baza unor cereri de plată cu ora, ceea ce înseamnă că a fost plătită pentru munca 
desfăşurată. 

Trebuie reţinut în consecinţă că activitatea prestată de [...] la 03.12.2013, 10.12.2013 şi 
17.12.2013 nu se circumscrie activităţilor prevăzute de art. 164 alin. 3 teza I din Legea nr. 1/2011. 

3. Materialul probator nu confirmă afirmaţia apelantei că, la solicitarea conducerii facultăţii, 
orele de laborator repartizate pentru semestrul I al anului universitar 2013-2014 au fost susţinute de 
[...], respectiv că ar fi existat acordul conducerii facultăţii în acest sens. 

În primul rând, existenţa unui acord scris, cum ar fi aprobarea unei cereri de plată cu ora 
formulată de [...], nu este invocată de niciuna dintre părţi. În condiţiile în care în anii trecuţi se 
utilizase această formă de desfăşurare a activităţii didactice, confirmată de ambii martori audiaţi în 
faţa primei instanţe ([...] şi [...]), există temei de a se considera că întreruperea acestei practici are 
semnificaţia lipsei acordului facultăţii pentru desfăşurarea de activităţi didactice în semestrul I al 
anului universitar 2013-2014 de către persoana menţionată. 

În al doilea rând, martorul [...], director de departament în cadrul facultăţii de Farmacie, a 
declarat în calitate de martor că a trimis la începutul anului universitar 2013-2014 martorului [...] un 
e-mail la care şi aceasta s-a referit în declaraţia sa, în sensul exprimării disponibilităţii cu privire la 
efectuarea orelor de laborator. Martorul [...] a declarat şi că a trimis acest e-mail din eroare, în 
sensul că era adresat unui grup de persoane în care a fost inclusă şi [...]. În acest sens, la dosarul de 
fond se află un e-mail din 22.09.2013 adresat mai multor persoane, printre care şi către adresa …, în 
sensul de a se trimite opţiunile pentru configurarea normelor didactice şi de plată cu ora, ceea ce nu 
echivalează cu permisiunea de a fi prestate activităţi didactice altfel decât în calitate de cadru 
didactic salariat sau în regim de plată cu ora. 

În afara acestui e-mail nu a existat însă vreo altă comunicare între cei doi martori cu privire 
la desfăşurarea orelor de laborator, [...] declarând că nu a răspuns e-mailului, iar directorul de 
departament nu a revenit cu o altfel de solicitare, ceea ce înseamnă că nu s-a convenit nimic în 
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legătură cu desfăşurarea orelor de laborator. De asemenea, [...] a declarat că nu a discutat cu [...] 
despre formularea unei cereri de plată cu ora pentru specializarea reclamantei. 

În al treilea rând, nicio probă nu a relevat că ar fi existat o practică în cadrul facultăţii în 
sensul înlocuirii cadrelor didactice cu studenţi doctoranzi sau cu alte persoane, fără anunţarea şi 
aprobarea conducerii facultăţii şi nici că această conducere ar fi cunoscut faptul înlocuirii apelantei 
de către [...] la orele de laborator din datele menţionate în decizia de sancţionare sau din alte zile din 
semestrul I al anului universitar 2013-2014. 

În acest sens, martorul [...] a arătat că nu ştia că [...] va susţine orele de laborator din ziua de 
marţi ale reclamantei pentru zilele care fac obiectul deciziei contestate. Acesta a negat susţinerea 
apelantei că şi-ar fi exprimat acest acord în cadrul unei convorbiri telefonice, arătând că nu i-a 
sugerat acesteia ca orele de laborator să fie susţinute de [...]. 

În acest context, în mod corect prima instanţă nu a reţinut declaraţia autentificată dată de [...] 
la 6.02.2015, care a afirmat că a asistat la o convorbire telefonică la 4.10.2013 în cursul căreia 
directorul de departament [...] i-ar fi solicitat apelantei „să accepte şi să ia orele pe numele ei”, 
respectiv ca „dr. [...] să susţină cele trei laboratoare din postul vacant”, iar apelanta să înmâneze la 
salariu acesteia sumele cuvenite pentru aceste ore, la fel cum s-a întâmplat şi în anii trecuţi, fiind o 
practică curentă în universitate. Această declaraţie nu se coroborează cu nicio altă probă şi este 
infirmată de ansamblul probatoriului administrat. Astfel, existenţa unei practici precum cea 
menţionată nu se confirmă să fi existat nici între apelantă şi [...], care a fost remunerată în regim de 
plată cu ora în anii anteriori, la dosarul de fond fiind depuse două astfel de cereri aprobate de către 
decan. De asemenea, cele două cadre didactice audiate în faţa instanţei de apel nu au fost în măsură 
să confirme existenţa unei practici în sensul înlocuirii cadrelor didactice cu persoane care nu au 
această calitate.  

Pe de altă parte, în contextul în care exista deja o practică statornicită în sensul desfăşurării 
activităţii didactice în baza unor cereri de plată cu ora chiar de titularul acelor cereri, iar nu de alte 
persoane, fără dovedirea vreunui precedent contrar, chiar şi o eventuală discuţie cu directorul de 
departament în sensul arătat prin declaraţia autentificată mai sus menţionată nu ar fi prezentat 
aptitudinea de a crea convingerea apelantei că procedând în felul arătat ar fi fost respectată legea, 
respectiv că ar fi fost exonerată de obligaţia de a susţine activităţile didactice asumate potrivit 
cererii de plată cu ora aprobată de către decan. Apelanta cunoştea că desfăşurarea activităţii 
didactice trebuia aprobată de către decan, a formulat o cerere de susţinere a orelor în regim de plată 
cu ora care a fost aprobată şi nu a avut acordul decanului pentru a se lăsa înlocuită de [...]. În aceste 
condiţii, o eventuală discuţie cu martorul [...] nu prezintă relevanţă. 

4. În ceea ce priveşte hotărârea consiliului facultăţii din 15.04.2014, intimata a dovedit 
luarea acesteia depunând procesul-verbal al şedinţei şi un centralizator al hotărârilor adoptate în 
acea şedinţă. Potrivit procesului-verbal întocmit de [...], a fost citit raportul comisiei de analiză, s-a 
supus la vot menţinerea sancţiunii propuse de comisia de analiză, adică avertismentul scris, 
propunerea fiind adoptată în unanimitate. Din centralizator rezultă că numărul hotărârii adoptate în 
acest sens a fost 68. 

Declaraţiile martorilor [...] şi [...] nu pot fi apreciate în sensul susţinut de apelantă că 
propunerea privind sancţionarea acesteia nu a fost discutată şi nici aprobată, în condiţiile în care 
acestea au confirmat discutarea cazului în consiliul facultăţii. Mai mult, martorii nu au declarat că ar 
fi existat vreo opoziţie faţă de propunerea de sancţionare, ceea ce nu este de natură să infirme cele 
consemnate în procesul-verbal.  

Referirea martorilor că ar fi avut loc o informare şi nu s-ar fi hotărât nimic, pe motiv că 
puterea decizională aparţinea conducerii universităţii, este subiectivă şi trebuie înţeleasă ca atare. 
Astfel, [...] a declarat că nu s-a semnat nimic pentru luarea deciziei de sancţionare în decembrie 
2013, ceea ce de altfel intimata nici nu a pretins, însă martorul a reţinut că materialul prezentat 
cuprindea nişte declaraţii şi un referat, încheindu-se cu încadrarea din Codul muncii. Aceasta s-a 
referit apoi la o altă şedinţă din aprilie 2014 şi la cel puţin două cazuri în care în perioada respectivă 
a ajuns în timpul şedinţei, caz în care nu îşi aminteşte să se fi pus în discuţie sancţionarea apelantei. 
Se constată astfel că martorul admite implicit că este posibil ca discuţia referitoare la sancţionarea 
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apelantei să fi avut loc la un moment la care nu era de faţă, întrucât în cel puţin două rânduri a ajuns 
în timpul şedinţei. 

De asemenea, [...] a declarat iniţial că în informarea consiliului s-a folosit şi termenul de 
avertisment scris dat de comisia de analiză, precum şi că consiliul nu a fost de acord să sancţioneze, 
în sensul că sancţiunea trebuia aplicată de conducerea facultăţii, adică de Senat sau de Rector. 
Ulterior a declarat că „în consiliul profesoral am preluat sancţiunea ca atare, fără a face vreo 
conexiune cu memoriile apelantei prin care semnala diverse aspecte”.  

Ipoteza că membrii consiliului ar fi invocat lipsa de competenţă decizională nu poate fi 
primită, întrucât nici apelanta nu a susţinut-o până la momentul audierii martorilor şi nici nu are 
nicio reflectare în procesul-verbal de şedinţă. De altfel, dintre cei doi martori audiaţi în apel, unul 
admite că este posibil să nu fi fost de faţă la discuţie, iar celălalt arată în finalul declaraţiei că a 
preluat sancţiunea ca atare, ceea ce indică, dincolo de faptul că nu a făcut o legătură între aceasta şi 
memoriile trimise de apelantă, cel puţin că nu a existat o opoziţie faţă de propunerea de sancţionare 
suspusă dezbaterii. 

Prin urmare, declaraţiile martorilor nu confirmă susţinerea apelantei că propunerea de 
sancţionare disciplinară nu ar fi fost supusă dezbaterii consiliului Facultăţii de Farmacie şi nici nu 
relevă vreo opoziţie a membrilor consiliului. Faptul că propunerea a fost prezentată consiliului şi 
acesta nu s-a opus şi nici nu s-a dispus amânarea discuţiei într-o şedinţă viitoare nu este de natură să 
infirme cele consemnate în procesul-verbal al şedinţei.  

Totodată, imposibilitatea prezentării de către intimată a înregistrării audio a şedinţei 
consiliului facultăţii din 15.04.2014 nu este de natură să invalideze hotărârea luată în legătură cu 
sancţionarea disciplinară a apelantei, întrucât nu s-a făcut dovada existenţei unei obligaţii de 
înregistrare şi implicit de deţinere a înregistrării la un moment ulterior, iar pe de altă parte din 
adresa intimatei nr. 2.10.2015 rezultă că decanul de la acea dată a înregistrat şedinţa cu telefonul 
personal şi ulterior a comunicat prorectorului [...] că acesta i-a fost furat. Nefiind vorba despre o 
înregistrare oficială, făcută cu mijloace tehnice ale universităţii în baza unei prevederi obligatorii, ci 
despre o înregistrare privată făcută cu mijloace proprii de către decan, imposibilitatea prezentării 
ulterioare a acestei înregistrări private, în condiţiile mai sus descrise, nu poate fi imputată intimatei. 

5. În ceea ce priveşte pretinsa încălcare a dreptului la apărare, apelanta a invocat în cadrul 
motivelor de apel neaudierea unor martori de către comisia de analiză. Curtea constată că cercetarea 
disciplinară a avut loc, apelanta a fost ascultată de comisia constituită în acest scop, fiind asistată de 
avocat, răspunzând în cadrul unei note explicative unor întrebări adresate şi prezentând totodată 
apărări scrise ample, iar comisia a solicitat universităţii o serie de documente şi informaţii, aceasta 
răspunzând prin adresa nr. …/12.02.2014, respectiv facultăţii, care a răspuns prin adresa nr. 
…/13.03.2014. Comisia a audiat pe membrii comisiei de constatare, pe [...] (care a fost şi reaudiat 
faţă de declaraţia apelantei) şi pe [...], precum şi 20 de studenţi, astfel cum rezultă din procesul-
verbal nr. …/19.03.2014. 

Comisia de analiză nu a ascultat şi pe [...], dar audierea ca martor a acesteia nu a fost 
considerată utilă nici de instanţa de apel, după cum nici audierea a patru martori în cadrul judecăţii 
contestaţiei de faţă nu a condus la reţinerea unei situaţii de fapt diferite de cea consemnată în 
decizia de sancţionare disciplinară. 

În condiţiile în care cercetarea disciplinară s-a efectuat, aceasta nu a avut caracter formal, ci 
s-au administrat o serie de probe, inclusiv audierea apelantei şi a mai multor persoane, nu se poate 
reţine că dreptul la apărare al apelantei a fost încălcat doar pentru că a fost refuzată audierea unor 
persoane, comisia având posibilitatea de a aprecia dacă probele solicitate sunt utile sau nu. Pentru 
ca cercetarea disciplinară să fie valabilă este suficient ca aceasta să fi fost una efectivă, persoana 
cercetată să fi fost ascultată şi să se fi administrat probe inclusiv în apărare, dar aceasta nu înseamnă 
că este obligatorie administrarea tuturor probelor propuse, dimpotrivă comisia putând aprecia 
asupra utilităţii acestora. Întrucât cercetarea a fost una efectivă, decizia nu este afectată de 
nelegalitate, chestiunea probatoriului putând prezenta relevanţă din perspectiva temeiniciei acesteia, 
dedusă judecăţii în cadrul contestaţiei. Argumentul apelantei că dacă comisia ar fi audiat martorii 
solicitaţi poate că decizia de sancţionare nu ar fi fost emisă este unul pur teoretic, întrucât în urma 
administrării probatoriului în cadrul procedurii judiciare de faţă situaţia de fapt reţinută de comisia 
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de analiză s-a confirmat, respectiv că apelanta a absentat de la activităţile didactice menţionate în 
decizie, fiind înlocuită de o persoană care nu avea acest drept, de vreme ce nu era cadru didactic 
salariat al universităţii sau plătit cu ora în baza unei cereri aprobate de decan, aspecte pe care 
apelanta le cunoştea. 

În acest context, procesul-verbal al comisiei de etică invocat în cererea de apel nu prezintă 
relevanţă, întrucât priveşte o analiză efectuată din perspectiva normelor de etică universitară, iar nu 
a normelor care reglementează conţinutul raporturilor de muncă, respectiv incidenţa răspunderii 
disciplinare. 

6. Contrar celor susţinute de apelantă, curtea reţine că prima instanţă, ca şi intimata de altfel 
la emiterea deciziei contestate, au avut în vedere art. 69 din Regulamentul intern, care priveşte 
individualizarea sancţiunii disciplinare aplicate, iar nu aprecierea asupra săvârşirii acesteia. Textul 
respectiv reproduce în esenţă art. 250 Codul Muncii, având o aplicabilitate subsecventă stabilirii că 
salariatul a săvârşit o abatere disciplinară, sancţiunea urmând a fi aplicată în funcţie de mai multe 
criterii care conturează nivelul de gravitate al abaterii. Este evident că aceste criterii au fost avute în 
vedere de vreme ce angajatorul a aplicat sancţiunea disciplinară cea mai uşoară dintre cele 
prevăzute de art. 312 alin. 2 din Legea nr. 1/2011, respectiv avertismentul scris. 

Totodată, nu s-a relevat o legătură de cauzalitate între faptul că apelanta a criticat activitatea 
decanului facultăţii şi sesizarea disciplinară efectuată de acesta, urmată de aplicarea unei sancţiuni 
disciplinare, în condiţiile în care aceasta este consecinţa unei situaţii de fapt obiective şi a unei 
cercetări disciplinare efectuate legal. Nu s-a relevat că decanul a urmărit sancţionarea apelantei 
pentru fapte pe care le-a tolerat altor cadre didactice, nefiind invocată şi nici dovedită vreo situaţie 
similară, în care un cadru didactic să fie înlocuit de o persoană care nu are această calitate la 
momentul respectiv şi cu atât mai puţin să aibă acordul decanului în acest sens. Atât comisia de 
analiză, cât şi consiliul facultăţii şi în final rectorul, care a emis decizia de sancţionare, au abordat 
abaterea disciplinară într-un mod echilibrat, aplicând sancţiunea disciplinară cea mai uşoară, 
dovedind că nu au urmărit decât aplicarea legii şi evitarea în viitor a unor situaţii similare, astfel 
încât cadrele didactice să desfăşoare efectiv activităţile didactice pe care şi le-au asumat, strict în 
cadrul legal care le reglementează. 

Constatând astfel, în limitele învestirii prin cererea de apel, 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. 196/CM/30.03.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
21. Contestație decizie de suspendare a contractului individual de muncă 

pe durata efectuării cercetării disciplinare. Excepția puterii de lucru judecat. 
Reintegrarea salariatului prin titlul dat de hotărârea judecătorească și nu prin 
voința angajatorului. 

 
Prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti executorii de reintegrare, fostul salariat nu redevine 

automat angajat al societăţii, ci îşi păstrează calitatea de creditor al unei obligaţii de executat de către 
debitorul angajator – care îmbracă forma obligaţiei de a da cu privire la despăgubirile cuvenite, echivalente 
drepturilor salariale pe care nu le-a primit, precum şi a celei de a face cu privire la reluarea activităţii pe 
postul deţinut anterior. 

Salariatul nu este reintegrat prin voinţa angajatorului (ca în cazul revocării actului anterior, de 
concediere), ci prin titlul dat de hotărârea judecătorească, pe care angajatorul nu-l poate infirma, nici 
ratifica, ci doar executa (benevol sau silit). 

Repunerea părţilor în situaţia anterioară unui act constatat nul permite asumarea calităţilor 
anterioare doar în caz de executare benevolă a hotărârii judecătoreşti care a dispus-o; până la executare – 
benevolă sau silită – părţile au calitate de debitori/creditori ai obligaţiilor de executat, urmând ca în cadrul 
executării să se verifice şi eventualele impedimente intervenite în aplicarea titlului. 
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Această viziune este reflectată şi de legiuitor, care în aplicarea art. 80 din Codul muncii nu pretinde 
că, odată cu anularea deciziei de concediere nelegale, contestatorul redevine automat salariat, ci lasă la 
latitudinea acestuia din urmă posibilitatea de a opta pentru reîntoarcerea în cadrul unităţii; mai mult, 
sumele stabilite în sarcina angajatorului conform art. 80 alin. 1 Codul muncii nu sunt definite ca drepturi 
salariale, ci ca ,,despăgubiri’’ echivalente salariilor şi drepturilor de natură salarială pe care cel concediat 
le-ar fi încasat dacă nu ar fi încetat contractul său de muncă. 

 
Art. 52 alin. 1 lit. a Codul muncii  

Art. 80 Codul muncii 
Art. 272 și art. 289 Codul muncii 

 
 Prin sentinţa civilă nr. 1461/15.09.2015 a Tribunalului Tulcea a fost admisă contestaţia 
formulată de [...], în contradictoriu cu S.C. [...] S.R.L., cu sediul în comuna [...], loc. [...], fiind 
anulată decizia nr. 424 din data de 23.04.2015 emisă de pârâtă. 
  S.C. [...] S.R.L. a fost totodată obligată la plata, către reclamant, a sumei de 1000 lei cu titlu 
de cheltuieli de judecată (onorariu avocat). 

Prima instanţă a avut în vedere că anularea acestei decizii a fost solicitată în contextul în 
care angajatorul a dispus în acest mod suspendarea contractului individual de muncă începând cu 
data de 23.04.2015, în temeiul art. 52 alin. 1 lit. a din Codul Muncii. 

Anterior luării acestei măsuri, însă, prin sentinţa civilă nr. 619/22.04.2015 pronunţată de 
Tribunalul Tulcea în dosarul civil nr. 2139/88/2014 se dispusese anularea deciziei nr. 1/29.10.2014 
emisă de S.C. [...] S.R.L. şi reintegrarea reclamantului pe postul deţinut anterior deciziei de 
concediere. 

Or, potrivit art. 448 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., „(1) Hotărârile primei instanţe sunt executorii 
de drept când au ca obiect:… plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice 
de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor”. 

Faţă de această dispoziţie legală, hotărârea instanţei de fond prin care s-a dispus reintegrarea 
reclamantului pe funcţia deţinută anterior era executorie de drept. Prin punerea în executare a 
acestei hotărâri, reclamantul a redobândit calitatea de salariat, fiind îndreptăţit şi la plata drepturilor 
salariale de care a fost lipsit în intervalul cuprins între desfacerea contractului individual de muncă 
şi data pronunţării sentinţei. 

Potrivit art. 80 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, „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.”, iar potrivit alin. 2 - ”La solicitarea salariatului instanţa care a dispus 
anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.” 

Repunerea în situaţia anterioară desfacerii contractului de muncă echivalează cu 
redobândirea de către persoana concediată a calităţii de salariat, iar perioada de timp cuprinsă între 
desfacerea contractului individual de muncă şi data reintegrării pe funcţia avută anterior va constitui 
vechime în muncă. Totodată, persoana concediată este îndreptăţită la toate drepturile salariale de 
care a fost lipsită pe această perioadă. 

Acordarea tuturor drepturilor de care a fost lipsită persoana reintegrată pe funcţia deţinută 
anterior, urmare a anulării deciziei de concediere, are drept scop repararea prejudiciului suferit; ea 
nu operează şi în ceea ce priveşte obligaţiile părţii, atât timp cât acesta nu avea, la momentul 
săvârşirii pretinsei fapte ilicite, calitatea de salariat. 

Instanţa de fond a mai reţinut că în ceea ce priveşte răspunderea disciplinară, dreptul de a 
aplica sancţiuni disciplinare aparţine angajatorului, aceasta putând fi antrenată în cazul săvârşirii 
unei abateri disciplinare - definită de lege ca fiind acea faptă în legătură cu munca şi care constă 
într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat 
normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici. 

Sancţiunea disciplinară, dar şi măsurile premergătoare efectuării cercetării disciplinare, pot 
fi luate de angajatori numai în privinţa salariaţilor; ori, la data la care se pretinde de către intimată 
că reclamantul a săvârşit fapta prejudiciabilă, acesta din urmă nu avea calitatea de salariat şi implicit 
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drepturile şi obligaţiile izvorâte din contractul individual de muncă. Drept urmare, acestuia nu i se 
poate imputa vreo faptă în legătură cu munca, răspunderea sa putând fi antrenată cel mult pe temei 
delictual. 

Faţă de aceste considerente au fost înlăturate apărările societăţii pârâte în privinţa 
temeiniciei deciziei de suspendare a contractului individual de muncă. 

A fost însă în egală măsură înlăturată apărarea contestatorului, în sensul că decizia de 
suspendare a contractului individual de muncă nu este legală câtă vreme nu a fost emisă în prealabil 
o decizie de reîncadrare pe postul deţinut. 

Tribunalul a apreciat că din moment ce instanţa a dispus anularea deciziei de concediere, 
soluţia produce efecte retroactive, înlăturând consecinţele concedierii produse între momentul 
emiterii actului şi cel al anulării lui de către instanţă. 

Altfel spus, persoana este repusă în situaţia anterioară concedierii prin recuperarea tuturor 
drepturilor de care a fost lipsită prin decizia nelegală, respectiv statutul de salariat, funcţia, postul, 
locul de muncă, precum şi despăgubiri echivalente cu salariul datorat pe perioada cât a fost 
împiedicat să-şi îndeplinească atribuţiile de serviciu. 

În aceste condiţii nu este necesară emiterea unei decizii noi, prin care angajatorul să dispună 
repunerea salariatului în postul deţinut anterior, deoarece cu ocazia soluţionării litigiului s-a tranşat 
această problemă, a funcţiei ocupate de salariat, astfel că angajatorul trebuie să se conformeze, 
reintegrându-l pe salariat în litera şi în spiritul titlului executoriu. 

Cea de-a doua apărare a contestatorului, în sensul că are calitatea de administrator şi că orice 
act cu privire la mandatul său poate fi dispus doar de AGA, a fost de asemenea înlăturată, instanţa 
de fond reţinând că decizia contestată vizează suspendarea contractului individual de muncă pentru 
efectuarea cercetării disciplinare, pentru o pretinsă abatere disciplinară săvârşită de către contestator 
în calitatea sa de salariat. 

Ori, în cauză nu se pune în discuţie neîndeplinirea îndatoririlor izvorâte din calitatea sa de 
administrator al societăţii, pentru care ar fi aplicabile dispoziţiile Legii nr. 31/1990, ci 
neîndeplinirea unor obligaţii izvorâte din raporturile de muncă, sens în care nici aceste apărări nu au 
fost primite. 

 
 Împotriva acestei soluţii a formulat apel, în termen legal, pârâta S.C. [...] S.R.L., care a 
susţinut că soluţia este dată cu greşita aplicare a legii. 
 În prezentarea situaţiei de fapt, apelanta pârâtă a arătat că prin decizia nr. 1/29.10.2014  a 
fost dispusă desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă nr. 1/17.08.2011 al 
salariatului [...], pentru săvârşirea unor abateri grave, constând în lipsa din gestiune a unor bunuri 
ale societăţii. În urma contestării măsurii, Tribunalul Tulcea a admis cererea în dosarul …/88/2014 
şi a decis, prin sentinţa civilă nr. 619/22.04.2015, reintegrarea contestatorului în postul deţinut 
anterior aplicării sancţiunii. Apelanta pârâtă a arătat că această hotărâre nu este definitivă, fiind 
atacată cu apel, dosarul aflându-se pe rolul Curţii de Apel Constanţa fără a se fi stabilit un termen 
de judecată. 
 La data de 28.02.2015 (într-o zi de sâmbătă), contestatorul a pătruns în incinta fermei însoţit 
de alte cca. 15 persoane şi a blocat porţile de acces în fermă; prin acţiunea exercitată asupra ştiucilor 
parcate pentru reproducţie, salariatul le-a eliberat în heleşteul mare nr. 5, golind de apă bazinele în 
care se aflau exemplarele parcate. 
 În aceste condiţii, imediat ce instanţa a admis contestaţia împotriva deciziei nr. 
1/29.10.2014, angajatorul a emis la 23.04.2015 decizia atacată în prezenta cauză, de suspendare a 
contractului individual de muncă în vederea cercetării disciplinare a salariatului în legătură cu 
această faptă. S-a procedat la convocarea numitului [...] la cercetarea disciplinară prealabilă pentru 
abaterile săvârşite la 28.02.2015, conform notificării transmise prin BEJ [...] înregistrată sub nr. 
5/06.05.2015, primită de către salariat la 06.05.2015. 
 La data de 14.05.2015 salariatul s-a prezentat la locul convocării, fiind asistat de avocat cu 
ocazia derulării acestei proceduri; comisia de cercetare a evaluat circumstanţele în care 
contestatorul a  înţeles să acţioneze în modalitatea arătată.  
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 Apelanta pârâtă a arătat că prin contestaţie, salariatul a arătat că în realizarea faptelor din 
28.02.2015 a urmărit protejarea puietului şi menţinerea acestuia în patrimoniul societăţii; însă 
persoanele din conducerea S.C. [...] S.R.L. şi membrii comisiei de cercetare disciplinară ,,s-au 
prins’’ că aceste acţiuni nu s-au exercitat asupra puietului, ci asupra exemplarelor de reproducători 
de ştiucă parcate în bazine de mici dimensiuni, în vederea obţinerii puietului, astfel încât 
,,specialistul’’ [...] încearcă să inducă în eroare instanţa de judecată. 
 S-a mai arătat că faptele contestatorului au avut consecinţe păgubitoare asupra societăţii 
angajatoare, constând în aceea că prin golirea bazinelor de capacitate mică a fost compromisă 
producţia la puietul de ştiucă. 

S-a apreciat că soluţia instanţei de fond este netemeinică şi nelegală, pentru că nu a fost avut 
în vedere că prin hotărârea AGA din 27.08.2014 au fost revocaţi administratorii statutari [...] şi [...], 
fiind numit în funcţia de unic administrator [...]. Pe calea ordonanţei preşedinţiale promovate de [...] 
s-a dispus, în dosarul …/88/2014 al Tribunalului Tulcea, suspendarea executării hotărârii AGA 
menţionate (sentinţa civilă nr. 2107/19.11.2014), dar care, în opinia apelantei, nu are ca efect şi 
repunerea părţilor în situaţia anterioară, ca în cazul nulităţii. 

În continuare, apelanta pârâtă a făcut trimitere la considerentele sentinţei nr. 
1461/15.09.2015 a Tribunalului Tulcea, de anulare a deciziei de suspendare a contractului de muncă 
şi a arătat că unicul argument reţinut a fost acela al inexistenţei calităţii de salariat a contestatorului 
la data la care se pretinde că s-ar fi săvârşit fapta prejudiciabilă; că în aceste condiţii, nu i s-ar 
imputa acestuia din urmă vreo faptă în legătură cu munca, răspunderea putând eventual opera pe 
tărâm delictual. 

S-a cerut, în apel, ca aceste argumente să fie înlăturate, întrucât instanţa de fond arată ea 
însăşi că prin anularea deciziei de concediere au operat cu caracter retroactiv efectele acestei 
măsuri, ceea ce implică repunerea părţii în situaţia anterioară concedierii, prin recuperarea tuturor 
drepturilor de care a fost lipsită prin decizia constatată a fi nelegală. Astfel fiind, contestatorul a 
recăpătat statutul de salariat, funcţia, postul, locul de muncă, precum şi despăgubiri echivalente cu 
salariul datorat pe perioada cât a fost împiedicat să îşi exercite atribuţiile. 

Apelanta pârâtă a apreciat că în aceste condiţii nu mai era necesară emiterea unei decizii prin 
care angajatorul să dispună repunerea în drepturi, angajatorul având obligaţia de a-l reintegra, ,,în 
litera şi spiritul titlului executoriu’’. Or, dacă reintegrarea contestatorului a fost dispusă pentru 
trecut, efectele juridice retroactive ale repunerii părţilor în situaţia anterioară nu se pot răsfrânge 
exclusiv asupra drepturilor contestatorului, iar nu şi asupra obligaţiilor sale. [...] nu era în acest caz 
exonerat de răspundere disciplinară pentru faptele săvârşite şi pe care angajatorul  le-a calificat ca 
fiind grave. 

S-a solicitat în apel să se constate netemeinicia afirmaţiei intimatului contestator cu privire 
la nepunerea în executare a hotărârii de reintegrare, câtă vreme imediat ce Tribunalul Tulcea a 
pronunţat sentinţa civilă nr. 619/22.04.2015, dispoziţiile ei au fost executate, astfel că la data de 
23.04.2015 a fost emisă decizia de suspendare a contractului individual de muncă. Această decizie a 
fost comunicată prin poştă contestatorului şi depusă în dosarul de executare silită nr. 63/2015 la 
BEJ [...], împreună cu extrase din REVISAL. 

Apelanta a mai susţinut că nu are nici o relevanţă, în prezenta cauză, calitatea de 
administrator statutar al numitului [...], pentru că în speţă este vorba despre un litigiu de muncă; 
dovada calităţii de administrator se face cu certificatul constatator emis de Registrul Comerţului, iar 
potrivit informaţiilor comunicate de ORC Tulcea, calitatea de administrator o deţine [...]. 

S-a mai susţinut că dispoziţiile art. 6.5. din actul constitutiv al societăţii se referă la noii 
angajaţi, pentru a căror angajare, promovare sau sancţionare disciplinară se cere decizia semnată 
sau aprobată de administrator. 

Contestatorul [...] nu este un nou angajat, iar după adoptarea hotărârii AGA din 27.08.2014, 
toate operaţiunile finalizate cu sancţionarea disciplinară au fost aprobate de administratorul unic 
[...]. 

Anterior dezvoltării criticilor căii de atac, apelanta a formulat, în condiţiile art. 186 cod proc. 
civilă, cerere de repunere în termenul de exercitare a apelului. 
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S-a arătat că, deşi prin întâmpinarea depusă în faţa instanţei de fond a fost indicat sediul 
procesual ales al S.C. [...] S.R.L. la sediul Cabinetului de Avocat ,,[...]’’ din Bucureşti, [...], 
hotărârea Tribunalului Tulcea nu a fost comunicată la această adresă. Partea a intrat în posesia 
dovezilor de comunicare la 10.12.2015, ocazie cu care s-a constatat că factorul poştal a dus actul de 
procedură la sediul din localitatea [...], com. [...], jud. Tulcea, indicând că destinatarii sunt absenţi; 
documentul a fost returnat instanţei. 

Această chestiune prealabilă a fost rezolvată prin încheierea din 07.03.2016, instanţa de 
apel constatând că, din moment ce comunicarea hotărârii instanţei de fond nu s-a realizat în 
condiţiile impuse de art. 159 alin. 1 şi art. 163 alin. 1 cod proc. civilă, la sediul social ales în cursul 
procesului şi indicat prin întâmpinare,  nu este cazul aplicării dispoziţiilor art. 186 cod proc. civilă 
(această normă având caracter subsidiar, fiind dezvoltată pe teza formulării tardive a căii de atac cu 
toate că s-a primit comunicarea hotărârii supuse apelului în condiţii de deplină legalitate, la 
domiciliul procesual indicat). 

 
Prin întâmpinare, intimatul [...] a solicitat respingerea căii de atac şi obligarea societăţii la 

cheltuieli de judecată. 
S-a arătat în prealabil că între părţi există o situaţie litigioasă generată de conflictul 

intervenit în administrarea societăţii între [...] şi [...] (primul având 25% din capitalul social, cel de-
al doilea având restul de 75%). S-a arătat că în cadrul dosarului 2497/88/2013 al Tribunalului 
Tulcea au fost deduse judecăţii cererile reciproce de excludere din societate, fiind pronunţată în 
fond sentinţa nr. 412/11.03.2015, de respingere a ambelor cereri (cu apel la 01.10.2015 la Curtea de 
Apel Constanţa). 

Că revocarea administratorilor [...] şi [...], începând cu 01.10.2013 şi desemnarea ca 
administrator unic în persoana numitului [...] a făcut la rândul ei obiect al judecăţii în dosarul 
2623/88/2013 al Tribunalului Tulcea, hotărârea AGA nr. 132/20.09.2013 – la care a participat doar 
[...] – fiind anulată prin soluţie definitivă (sentinţa 76/2014 a Tribunalului Tulcea fiind modificată în 
tot prin decizia 333/07.07.2014 a Curţii de Apel Constanţa). 

O nouă hotărâre AGA, din 27.08.2014, la care a participat din nou doar [...] şi prin care s-a 
decis din nou revocarea administratorilor [...] şi [...] începând cu 01.10.2013 şi desemnarea lui [...] 
ca administrator unic, a prilejuit formarea dosarului civil 1798/88/2014; prin sentinţa nr. 
483/25.03.2015, Tribunalul Tulcea a admis cererea de anulare, iar [...], prin administratorul unic, a 
formulat apel. 

Prin sentinţa nr. 2107/19.11.2014 a Tribunalului Tulcea a fost dispusă suspendarea 
executării hotărârii AGA până la judecarea definitivă în dosarul 1798/88/2014, societatea şi 
administratorul unic formulând apeluri şi împotriva acestei soluţii – care însă au fost respinse prin 
decizia Curţii de Apel Constanţa. 

Intimatul a susţinut că, deşi beneficiază de o hotărâre executorie prin care s-a suspendat 
hotărârea AGA din 27.08.2014, în continuare nu poate să îşi reia activitatea de administrare, 
demersurile de efectuare a menţiunilor necesare la ORC Tulcea în legătură cu sentinţa civilă nr. 
2107/2014 fiind obstrucţionate de depunerea de către [...] a unei cereri de intervenţie. 

Intimatul a arătat că, pe lângă calitatea de administrator, a avut în cadrul societăţii şi contract 
de muncă (nr. 1/27.08.2011). Că situaţia conflictuală menţionată s-a transpus şi asupra relaţiilor de 
muncă, intimatul arătând că - pentru a-l împiedica să intre în exercitarea efectivă a drepturilor sale - 
[...] a procedat la suspendarea acestui contract. Prin sentinţa civilă nr. 270/16.02.2015 a 
Tribunalului Tulcea a fost admisă contestaţia salariatului, cu consecinţa anulării deciziei 
5/30.09.2014 şi reintegrării în muncă pentru perioada 01.10.2014 – 28.10.2014, cu plata drepturilor 
cuvenite pentru acea perioadă. Apelul formulat de S.C. [...] S.R.L. are termen de judecată la Curtea 
de Apel la 15.09.2015. 

Prin decizia nr. 1/29.10.2014, [...] a dispus desfacerea disciplinară a contractului de muncă 
al lui [...], iar prin sentinţa 619/23.04.2015 s-a dispus de către Tribunalul Tulcea anularea măsurii şi 
reintegrarea, cu plata despăgubirilor egale cu drepturile ce i s-ar fi cuvenit salariatului de la 
concediere şi până la reintegrarea efectivă. Apelul declarat de societate a fost respins conform 
deciziei 450/10.10.2015 a Curţii de Apel Constanţa. 
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S-a arătat că sentinţa civilă nr. 619/23.04.2015 a fost pusă în executare, intimatul fiind 
reintegrat în muncă la 23.04.2015, pentru ca raporturile de muncă să fie din nou suspendate la 
23.04.2015, prin decizia nr. 424 (care face obiectul prezentului dosar). 

La 17.06.2015 se emite de societate decizia nr. 586, privind o nouă desfacere disciplinară a 
contractului de muncă al salariatului. 

Intimatul a arătat că a redat contextul în care s-a dispus suspendarea contractului său de 
muncă după pronunţarea sentinţei 619/23.04.2015, rămase definitive, pentru a arăta modalitatea 
adoptării ei, în condiţiile în care societatea ascunde faptul că decizia nr. 1/29.10.2014 a fost anulată 
definitiv de către Curtea de Apel Constanţa, în dosarul 2139/88/2014, cu două luni înainte de 
promovarea prezentului apel. 

S-a susţinut că această manieră de a acţiona este menită a-l înlătura pe contestator din 
societate şi de a-l pune în imposibilitate de a cunoaşte faptele administratorului unic, spre a sesiza 
autorităţile în drept asupra ilegalităţilor comise. Cu privire la fapta imputată din 28.02.2015, 
intimatul a susţinut că societatea nu a evocat-o în faţa instanţei în dosarul nr. 2139/88/2014, deşi 
acesta fusese soluţionat la 22.04.2015; abia după admiterea contestaţiei şi reintegrarea salariatului, 
pentru a evita punerea în aplicare a hotărârii judecătoreşti s-a emis în ziua imediat următoare 
(23.12.2015) decizie de suspendare a contractului de muncă. 

Intimatul a făcut consideraţii şi asupra faptei imputate, susţinând că în realitate cele 450 de 
exemplare de ştiucă erau parcate în condiţii improprii, deşi într-un bazin trebuie să se găsească 
pentru reproducere cel mult 10 bucăţi, ştiucile fiind astfel plasate pentru a fi transportate în bazinele 
S.C. [...] S.A. Slobozia, societate care aparţine lui [...] – lucru care s-a întâmplat la 23.03.2015. 
Aceeaşi persoană a realizat evacuarea apei de pe cele 200 ha pe care se întinde ferma piscicolă, 
pentru a fi repescuite ştiucile, aspecte care au fost clarificate prin audierea martorilor în cadrul 
dosarului nr. 1128/88/2015 al Tribunalului Tulcea, având ca obiect contestaţia împotriva ultimei 
decizii de desfacere disciplinară a contractului de muncă (instanţa de fond pronunţându-se prin 
sentinţa civilă nr. 2352/17.12.2015, de admitere a contestaţiei – soluţie cunoscută deja la data 
promovării prezentului apel). 

S-a solicitat să se constate că în mod corect instanţa de fond a stabilit, prin hotărârea atacată 
în cauza de faţă, că la data de 28.02.2015 – atunci când se invocă săvârşirea faptelor de prejudiciere 
a societăţii – nu avea calitatea de angajat, în condiţiile în care raporturile de muncă încetaseră prin 
efectul deciziei nr. 5/29.10.2014. În perioada 30.10.2014 – 22.04.2015 în care a fost concediat, 
intimatul [...] nu a avut calitatea de salariat, reintegrarea producând efecte în privinţa acordării 
drepturilor salariale cuvenite, fără a fi născute obligaţii retroactive decurgând din calitatea de 
salariat. 

S-a solicitat, totodată, să se constate că în soluţia pronunţată, Tribunalul Tulcea a avut în 
vedere raţiunea ilicită a emiterii deciziei nr. 424/23.04.2015, de desfacere disciplinară a contractului 
de muncă, pentru că de la data de 30.09.2014, când a fost emisă prima decizie de suspendare a 
contractului său de muncă, [...] nu a mai avut acces în societate (fiind angajată o firmă de protecţie 
şi pază în acest sens), [...] operând pescuirea şi livrarea de peşte de consum în pofida sechestrului 
instituit prin procesul-verbal 78/18.03.2014 al BEJ [...] şi [...]. 

Intimatul a considerat că este evidentă legătura dintre deciziile luate ca asociat cu privire la 
revocarea din calitatea de administrator şi concedierea pe motive disciplinare, măsurile având drept 
scop înlăturarea sa din societate, pentru ca [...] să dispună de producţia de peşte (acesta având 
dosare penale în curs de soluţionare). 

 
La 19.01.2016, intimatul [...] a formulat apel incident faţă de considerentele sentinţei nr. 

1461/15.09.2015 a Tribunalului Tulcea, solicitând ca în urma admiterii acestuia să fie înlăturate 
argumentele care susţin că nu ar fi fost necesară emiterea unei decizii de reintegrare, pentru a putea 
interveni – ulterior acestui moment – suspendarea contractului individual de muncă. 

Partea a susţinut că, deşi instanţa dispusese repunerea sa în situaţia anterioară concedierii pe 
motive disciplinare, pentru a-şi relua activitatea urma ca, din punct de vedere procedural, să fie mai 
întâi reintegrat în funcţie, cu emiterea unei decizii în acest sens. 
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Repunerea în funcţie nu poate opera doar prin înscrierea în REVISAL a persoanei, 
executarea benevolă a hotărârii judecătoreşti urmând să îmbrace forma deciziei de reintegrare; nu s-
a avut în vedere că despre emiterea deciziei de suspendare a contractului de muncă, intimatul a aflat 
cu ocazia comunicării, de către executorul judecătoresc [...], a mai multor înscrisuri care emanau de 
la societate, abia la 11.05.2015; prin urmare, intimatul nu se afla la locul de muncă la 23.04.2015, 
când a fost emisă noua decizie de suspendare. 

S-a invocat, în susţinerea apelului incident, că nu poate fi vorba despre o executare a 
sentinţei de reintegrare câtă vreme salariatul nu a primit drepturile băneşti cuvenite, deşi la 
10.10.2015 hotărârea în cauză a devenit definitivă. La data emiterii celei de-a doua decizii de 
suspendare a contractului de muncă (din dosarul de faţă), angajatorul cunoştea deja soluţia 
pronunţată de Tribunalul Tulcea prin sentinţa 619/2015 şi obligaţiile impuse prin aceasta, fapt care 
reiese din procesul-verbal întocmit de executor în dosarul de executare nr. 63/2015, la data de 
29.04.2015. 

 
La termenul de judecată din 07.03.2015, apelanta pârâtă a ridicat excepţia puterii lucrului 

judecat decurgând din două decizii definitive ale Curţii de Apel Constanţa, pronunţate în dosarele 
2001/88/2014 şi 2002/88/2014. S-a arătat că prin soluţiile jurisprudenţiale menţionate s-a statuat în 
litigii similare asupra legalităţii emiterii deciziei de suspendare a contractului de muncă pe durata 
cercetării disciplinare; cele două decizii au fost depuse la dosarul cauzei. 

 
Considerentele Curţii de Apel 
Analizând cu prioritate apărarea referitoare la operarea puterii lucrului judecat din 

perspectiva considerentelor deciziilor civile nr. 396/CM din 15.09.2015 (pronunţate în dosarul nr. 
…/88/2014) şi nr. 583/CM din 11.11.2015 (pronunţate în dosarul …/88/2014) ale Curţii de Apel 
Constanţa, instanţa de apel va reţine că această apărare nu îşi poate găsi aplicarea în această cauză. 
Puterea lucrului judecat are menirea, prin natura sa, de apărare de fond absolută şi peremptorie, să 
împiedice reanalizarea de către instanţele judecătoreşti a acelor chestiuni care şi-au mai găsit 
dezlegarea într-un proces anterior; efectul pozitiv al lucrului judecat se impune într-un al doilea 
proces, chiar dacă nu există tripla identitate prevăzută de lege, dar are legătură cu aspectul litigios 
dezlegat anterior, astfel încât va putea fi invocat pe cale de excepţie, de către orice parte interesată, 
în orice stadiu al procesului. 

Acesta a fost de altfel şi motivul pentru care a fost respinsă excepţia tardivităţii evocării unei 
atari apărări, ridicate de către intimatul reclamant. 

În speţă, deşi nu a fost evocată în cuprinsul căii de atac, ci doar oral, la termenul din 7 martie 
2016, excepţia puterii lucrului judecat a fost susţinută de către apelanta pârâtă prin raportare la 
statuările astfel dispuse în cauzele indicate, în ce priveşte legalitatea unei decizii de suspendare a 
contractului individual de muncă. 

Or, din acest punct de vedere, în prezentul apel se constată că se pune în discuţie legalitatea 
măsurii de suspendare a contractului individual de muncă luate prin decizia nr. 424/23.04.2015, 
emisă în cu totul alte împrejurări decât deciziile nr. 5/30.09.2014 (supusă controlului jurisdicţional 
în dosarul …/88/2014) şi nr. 4/30.09.2014 (supusă instanţei în dosarul …/88/2014); faptul că prin 
deciziile menţionate s-a arătat că, de principiu şi în virtutea legii, angajatorul are dreptul de a 
suspenda contractul individual de muncă pe durata efectuării cercetării disciplinare nu prezumă că, 
odată pronunţată o hotărâre cu privire la soarta contractului individual încheiat între aceleaşi părţi, 
pe durata unei cercetări disciplinare, instanţa urmează să preia statuările anterioare şi să refuze 
evaluarea fiecărui nou caz de suspendare operată conform art. 52 alin. 1 lit. a Codul muncii. 

Legea însăşi permite examinarea legalităţii fiecărui caz în parte de suspendare, câtă vreme 
este vorba de proceduri de cercetare disciplinară distincte, de fapte diferite pentru care se iniţiază o 
atare evaluare – neputând fi reţinută, nici pe cale de excepţie, nici în considerarea unităţii de 
jurisprudenţă, împrejurarea că în cauzele anterioare Curtea de Apel Constanţa a menţinut 
respectivele decizii de suspendare a contractului de muncă ale aceluiaşi salariat. 

Asupra fondului raportului litigios, instanţa de apel va porni de la premisa că orice 
suspendare a contractului de muncă, pe temeiul art. 52 alin. 1 lit. a Codul muncii, trebuie să reflecte 
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valorificarea cu bună-credinţă a prerogativei recunoscute prin lege angajatorului de a sista, în acest 
mod, raporturile de muncă pentru salariatul cercetat, cu atât mai mult cu cât această suspendare nu 
operează de drept, ci este lăsată la latitudinea unităţii şi nici nu poate opera sine die, ci doar în 
contextul efectuării cu celeritate a procedurilor necesare cercetării disciplinare. Situaţia de 
subordonare a salariatului faţă de unitatea angajatoare impune şi regimul probator derogatoriu de la 
cel de drept comun, arătat prin art. 272 Codul muncii. 

Stabilirea bunei sau relei-credinţe a angajatorului, a caracterului proporţional al măsurii cu 
scopul urmărit, ori a interesului real în adoptarea acestei măsuri depinde de probele administrate, 
care conturează adevărata situaţie de fapt, în fiecare caz în parte; doar în acest mod plângerea 
salariatului legată de durata cercetării, de modul de comunicare a deciziei, de consecinţele 
suspendării ori de interesul angajatorului în sistarea temporară a raporturilor de muncă poate fi 
privită în mod obiectiv, pentru că suspendarea contractului individual de muncă pe acest temei legal 
nu poate fi privită în sine ca o măsură discreţionară, abuzivă sau şicanatorie – atunci când 
angajatorul dovedeşte existenţa premiselor verificării disciplinare a salariatului său (aspect care 
decurge de altfel şi din soluţiile invocate în susţinerea excepţiei puterii lucrului judecat). 

În speţă, însă, situaţia de fapt a fost corect analizată de către instanţa de fond, fiind cu totul 
lămurită aplicarea nelegală a mecanismului dat prin lege angajatorului de suspendare a contractului 
de muncă, câtă vreme decizia contestată a fost emisă la 23.04.2015, adică a doua zi după ce se 
pronunţase sentinţa civilă nr. 619/22.04.2015 a Tribunalului Tulcea de anulare a deciziei de 
concediere emise la 29.1.2014 şi de repunere în drepturi a salariatului. 

Este real că în doctrină s-a arătat că dacă dispozitivul hotărârii judecătoreşti menţionează 
repunerea părţilor în situaţia anterioară concedierii, nu este necesară – în executarea hotărârii – 
emiterea unui act distinct al angajatorului, care să confirme reintegrarea în muncă (Ion Traian 
Ştefănescu - ,,Tratat teoretic şi practic de drept al muncii’’, Ed. UJ, 2012, pag. 458). 

Explicaţia acestui fapt rezidă în ideea că salariatul nu este reintegrat prin voinţa 
angajatorului (ca în cazul revocării actului anterior, de concediere), ci prin titlul dat de hotărârea 
judecătorească, pe care angajatorul nu-l poate infirma, nici ratifica, ci doar executa (benevol sau 
silit). 

Aceasta este motivaţia pentru care argumentele expuse în apelul incident urmează a fi 
respinse, instanţa de apel achiesând asupra punctului de vedere exprimat de către instanţa de fond în 
referire la lipsa obligaţiei emiterii prealabile a deciziei de reîncadrare în muncă. Tribunalul 
Constanţa a stabilit corect că, dată fiind modalitatea reintegrării fostului salariat în postul deţinut 
anterior emiterii deciziei nr. 1/29.10.2014, prin hotărâre judecătorească executorie, nu este cerut 
angajatorului să emită o nouă decizie, care să confirme reluarea raporturilor de muncă – angajatorul 
fiind doar obligat să se conformeze titlului şi să-l pună în aplicare ,,în litera şi în spiritul său’’ (cum 
a arătat instanţa de fond). 

Această viziune este relevată şi de jurisprudenţa Curţii de Apel Constanţa, invocate de către 
apelanta pârâtă prin apărător, cu trimitere la decizia pronunţată în dosarul civil nr. …/118/2009 
(identificată în sistemul Ecris ca fiind nr. 209/CM/17.05.2011) şi în cadrul căreia s-a arătat că art. 
289 Codul muncii statuează asupra naturii hotărârilor judecătoreşti pronunţate în materie, iar 
reclamantul nu trebuie să aştepte emiterea unei decizii de reîncadrare, ,,redobândind poziţia de 
salariat pentru a-şi încasa drepturile şi pentru a-şi ocupa poziţia deţinută anterior concedierii’’. 

Împrejurarea că nu este necesară emiterea unei decizii distincte de reangajare nu exonerează 
totuşi instanţa să verifice, în fiecare caz în parte, dacă angajatorul s-a supus benevol obligaţiei de 
executare sau, dimpotrivă, s-a opus în continuare acestei reintegrări. 

 În opoziţie cu punctul de vedere mai sus enunţat în dosarul nr. 11605/118/2009, reluat şi de 
către instanţa de fond în prezenta cauză, apreciem că prin pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti 
executorii de reintegrare, fostul salariat nu redevine automat angajat al societăţii, ci îşi păstrează 
calitatea de creditor al unei obligaţii de executat de către debitorul angajator – care îmbracă forma 
obligaţiei de a da cu privire la despăgubirile cuvenite, echivalente drepturilor salariale pe care nu 
le-a primit, precum şi a celei de a face cu privire la reluarea activităţii pe postul deţinut anterior. 

Dobândirea calităţii de salariat nu se realizează prin simpla pronunţare a instanţei în 
condiţiile art. 80 Codul muncii, ci doar dacă prin executare voluntară ori silită părţile sunt repuse 
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efectiv în situaţia anterioară; cu alte cuvinte, în materia dreptului muncii executarea acestor titluri 
nu diferă cu nimic faţă de teza generală dată de dispoziţiilor art. 622 alin. 1 şi 2 cod proc. civilă, 
debitorul fiind cel care trebuie să confirme dacă se supune sau nu soluţiei. 

Repunerea părţilor în situaţia anterioară unui act constatat nul permite asumarea calităţilor 
anterioare doar în caz de executare benevolă a hotărârii judecătoreşti care a dispus-o; până la 
executare – benevolă sau silită – părţile au calitate de debitori/creditori ai obligaţiilor de executat, 
urmând ca în cadrul executării să se verifice şi eventualele impedimente intervenite în aplicarea 
titlului. 

Această viziune este reflectată şi de legiuitor, care în aplicarea art. 80 din Codul muncii nu 
pretinde că, odată cu anularea deciziei de concediere nelegală, contestatorul redevine automat 
salariat, ci lasă la latitudinea acestuia din urmă posibilitatea de a opta pentru reîntoarcerea în cadrul 
unităţii; mai mult, sumele stabilite în sarcina angajatorului conform art. 80 alin. 1 Codul muncii nu 
sunt definite ca drepturi salariale, ci ca ,,despăgubiri’’ echivalente salariilor şi drepturilor de natură 
salarială pe care cel concediat le-ar fi încasat dacă nu ar fi încetat contractul său de muncă. 

Interpretarea îmbrăţişată de către instanţa de fond cu privire la efectele sentinţei de repunere 
în situaţia anterioară, urmare anulării deciziei de concediere, a creat de altfel neconcordanţele de 
raţionament sesizate şi prin apelul pârâtei; astfel, deşi tribunalul a stabilit că din 22.04.2015 [...] 
redevenise salariat, hotărârea judecătorească producând efecte ex tunc, totuşi în referire la data la 
care s-a pretins că săvârşise faptele pentru care fusese iniţiată cercetarea disciplinară (28.02.2015), 
aceeaşi instanţă a arătat că el nu putea fi considerat salariat, pentru că se afla sub puterea deciziei de 
concediere. 

Din această perspectivă va fi înlăturată ca neîntemeiată aserţiunea apelantei potrivit cu care 
intimatul a fost repus de drept în situaţia de ,,salariat’’ odată cu pronunţarea sentinţei civile nr. 
619/22.04.2015 a Tribunalului Tulcea în dosarul nr. …/88/2014 şi că, prin emiterea deciziei de 
suspendare a contractului individual de muncă potrivit deciziei nr. 424/23.04.2015 s-a făcut dovada 
nemijlocită a acceptării de către angajator a soluţiei şi a executării benevole, precum şi că, 
dispunând în sensul suspendării raporturilor de muncă, unitatea i-ar fi recunoscut implicit 
intimatului calitatea de salariat.  

Probele din dosar confirmă faptul că apelanta, prin administratorul [...], nu a executat 
benevol sentinţa nr. 619/22.04.2015 a Tribunalului Tulcea, pentru că în cadrul procesului-verbal de 
executare datat 29.04.2015, încheiat în dosarul de executare silită nr. 63/2015 al BEJ [...], 
administratorul a arătat că are cunoştinţă de soluţia astfel pronunţată, dar că îşi arogă 10 zile pentru 
executare şi că la data prezentării executorului judecătoresc este ,,prea devreme’’ pentru punerea ei 
în aplicare, nefiind la serviciu nici salariatul de la compartimentul personal care să asigure 
formalităţile. Acelaşi act al executorului atestă că, deşi creditorul [...] a solicitat să i se permită 
accesul în incinta unităţii, pentru că are şi calitatea de administrator-sechestru, angajatorul, prin 
acelaşi administrator, a arătat că va permite aceasta doar în baza unei cereri făcute în această calitate 
de către intimat, pentru că sentinţa nr. 619/2015 a Tribunalului Tulcea nu se referă la funcţia 
menţionată. 

Decizia de suspendare a contractului individual de muncă, datată 23.04.2015, nu a fost 
înmânată intimatului ori executorului judecătoresc la data întocmirii acestui proces-verbal, ci abia la 
11.05.2015, ceea ce confirmă încă o dată faptul că emiterea actului contestat în prezentul litigiu a 
urmat evoluţia litigioasă a relaţiei dintre cei doi administratori ai societăţii, transpusă şi în sfera 
raporturilor de muncă. Din această perspectivă, invocarea menţiunilor făcute de către angajator în 
REVISAL nu poate face proba absolută a executării benevole a hotărârii, dovedit fiind faptul că nici 
la data de 29.04.2015 salariatul nu era primit la locul de muncă, fiind necesară deplasarea 
executorului în continuarea actelor execuţionale, cu rezultatul consemnat prin procesul-verbal. 
Executarea unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi apreciată ca fiind conformă titlului dacă are 
caracter simulat ori pur declarativ, şi dacă în fapt creditorul obligaţiei de a face şi/ sau de a da nu îşi 
vede satisfăcută creanţa în modalitatea prevăzută prin titlu. 

Conflictul existent între părţi este probat de însăşi raportarea, prin cererea de apel, la dosarul 
civil nr. 2139/88/2014 ca fiind unul în care s-a pronunţat doar soluţia instanţei de fond (sentinţa nr. 
619/22.04.2015), aflat în aşteptare în vederea acordării unui prim termen la Curtea de Apel, cu toate 
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că la data formulării prezentei căii de atac - 21.12.2015 - în dosarul menţionat era deja pronunţată o 
soluţie definitivă, prin respingerea apelului unităţii conform deciziei 450/CM din 5.10.2015. 

Toate aceste elemente configurează cadrul în care a acţionat angajatorul, care pus în situaţia 
de a se conforma unei hotărâri judecătoreşti defavorabile a exclus executarea ei benevolă, a refuzat 
îndeplinirea ei la deplasarea executorului judecătoresc, pentru ca ulterior să comunice creditorului 
obligaţiei de a face o decizie de suspendare a contractului de muncă, purtând data celei de-a doua zi 
de după pronunţarea sentinţei de reintegrare.  

În aceste condiţii, statuarea dată în primă instanţă este corectă, cu amendamentele referitoare 
la consecinţele în plan juridic ale soluţiei de reintegrare, care însă nu sunt de natură să conducă la 
reformarea hotărârii apelate. 

Având în vedere că nici argumentele apelului incident nu pot fi primite, faţă de 
considerentele arătate, ambele apeluri urmează a fi respinse. 

Faţă de disp. art. 453 alin. 1 şi 2 cod proc. civilă, constatând că apelanta pârâtă a pierdut 
procesul, fiind menţinută în favoarea intimatului reclamant soluţia atacată şi că respingerea apelului 
incident are o relevanţă redusă în ce priveşte impunerea cheltuielilor de judecată în raport de apelul 
principal, apelanta S.C. [...] S.R.L. urmează a achita intimatului reclamant [...] suma de 420 lei – 
reprezentând ½ din cheltuielile de judecată din apel. 

Decizia civilă nr. 174/CM/21.03.2016 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

22. Contestație în anulare. Neincidență. Cerere de suspendare a executării 
deciziei contestate. Modalitatea de citare a părților în cazul suspendării 
judecății. Distincție între repunerea pe rol a procesului și redeschiderea 
judecății.  
 

În cuprinsul art. 153 alin. 1 C. proc. civ. se arată că primirea citaţiei pentru un termen face să se 
prezume cunoaşterea tuturor termenelor ulterioare. Soluţia este pe deplin explicabilă, întrucât art. 129 alin. 
1 C. proc. civ. prevede că „părţile au îndatorirea ca, în condiţiile legii, să urmărească desfăşurarea şi 
finalizarea procesului”. 

Art. 153 alin. 2 Cod proc. civ. prevede că alin. 1, care consacră regula termenului în cunoştinţă, nu 
se aplică în următoarele cazuri: „1. în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată; 2. în cazul 
stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu; 3. în cazul când procesul se repune pe rol; 4. în 
cazul militarilor în termen şi al deţinuţilor”. 

Cele două ipoteze descrise la pct. 1 şi 3 se referă la instituţii juridice diferite, fiind necesară 
precizarea din punct de vedere terminologic că expresia „procesul se repune pe rol” nu echivalează cu 
redeschiderea judecăţii la care se referă expres pct. 1. 

În cauza de faţă a avut loc o redeschidere a judecăţii după suspendare, fiind incidentă excepţia 
prevăzută de art. 153 alin. 2 pct. 1 Cod proc. civ. 

Faptul că în cuprinsul citaţiei pentru termenul din 17.02.2016 s-a menţionat expresia „repunere pe 
rol”, alături de obiectul dosarului, nu înseamnă că instanţa urma să se pronunţe doar asupra acestui aspect, 
ci avea semnificaţia unei informări cu privire la premisa acordării termenului de judecată, ambelor părţi 
fiindu-le făcut astfel cunoscut că s-a solicitat „repunerea pe rol”. 

 
Art. 153 alin. 1 și alin. 2 C. proc. civ. 

Art. 1551 alin. 2 C. proc. civ. 
 

 I. Decizia contestată: 
Prin decizia civilă nr. 13/CM/24.03.2016, Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, a admis 

recursul reclamantului [...] şi a modificat în tot sentinţa recurată în sensul că a constatat nulitatea 
deciziei de concediere nr. …/21.12.2012, a dispus reintegrarea reclamantului în funcţia deţinută 
anterior, a obligat pârâtul [...] la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi 
reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul, de la data concedierii până la 
data reintegrării efective şi a obligat pârâtul la plata către recurent a cheltuielilor de judecată în 
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cuantum de 6.234,04 lei. 
 

 II. Contestaţia în anulare: 
 1. Împotriva acestei decizii a formulat contestaţie în anulare intimatul pârât [...], solicitând 
rejudecarea recursului şi pronunţarea unei hotărâri neviciate. Totodată, contestatorul a solicitat 
suspendarea executării deciziei contestate până la soluţionarea contestaţiei în anulare. 
 În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că este incident cazul prevăzut de art. 317 
alin. 1  pc. 1 C. proc. civ., întrucât nu a fost citat pentru termenul din 16.03.2016, când au avut loc 
dezbaterile. Astfel, cauza a fost suspendată în intervalul 24.10.2014 – 17.02.2016, contestatorul 
fiind citat pentru termenul 17.02.2016 cu menţiunea „repunere pe rol”. La acest termen, instanţa a 
dispus emiterea unei adrese către Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, pentru primirea cărora 
a fost acordat termen la 16.03.2016. Fără a fi citat pentru acest termen, fără a se fi dispus repunerea 
pe rol şi citarea contestatorului în vederea soluţionării în fond a recursului, instanţa a dispus atât 
repunerea pe rol, cât şi soluţionarea pe fond a recursului, deşi avea obligaţia de a comunica soluţia 
repunerii pe rol a cauzei şi de a cita părţile pentru un termen ulterior cu menţiunea discutării pe fond 
a recursului. 

2. Prin încheierea din 26.04.2016, Curtea a stabilit cauţiunea aferentă cererii de suspendare a 
executării la 7.500 lei, care a fost ulterior consemnată de către contestator. 

Prin concluzii orale, intimatul a solicitat respingerea cererii de suspendare a executării şi 
obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată, constând în onorariu de avocat şi 
cheltuieli de transport. 

Prin încheierea din 10.05.2016, Curtea a respins cererea de suspendare a executării deciziei 
contestate, pentru motivele acolo arătate, reţinând că asupra cheltuielilor de judecată se va pronunţa 
prin decizia asupra contestaţiei în anulare din dosarul de faţă. 
 Astfel, instanţa de recurs nu s-a pronunţat cu privire la cererea reconvenţională formulată de 
pârâtă, prin care s-a solicitat ca în situaţia în care se anulează decizia de concediere intimatul 
reclamant să fie obligat la restituirea celor opt salarii compensatorii pe care le-a primit la data 
concedierii, în condiţiile în care instanţa ar fi trebuit să analizeze cauza sub toate aspectele, potrivit 
art. 3041 C. proc. civ. 
 Prin încheierea din 31.05.2016, Curtea a dispus restituirea către contestator a cauţiunii, 
pentru motivele acolo arătate. 
 3. Prin cerere înregistrată la 30.05.2016, contestatorul a arătat că renunţă la judecata 
contestaţiei în anulare. 
 Întrucât cererea a fost transmisă prin fax, Curtea a dispus citarea contestatorului pentru 
termenul din 28.06.2016 cu menţiunea de a depune cererea de renunţare la judecată semnată în 
original. 
 Prin cerere înregistrată la 17.06.2016, contestatorul a solicitat Curţii să ia act de retragerea 
cererii de renunţare la judecată transmisă prin fax. 

Întrucât până la data formulării acestei din urmă cereri nu s-a luat act de renunţarea la 
judecata contestaţiei în anulare, curtea a luat de retragerea cererii de renunţare la judecată şi a 
procedat la soluţionarea în fond a contestaţiei. 
 

III. Analiza contestaţiei în anulare: 
1. În timpul judecării cauzei în recurs în dosarul nr. …/122/2013, prin încheierea din 

24.10.2014, Curtea a dispus suspendarea judecăţii, în baza art. 244 pc. 2 C. proc. civ., până la 
soluţionarea dosarului penal nr. 3198/P/2014 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu. 

Ca urmare a cererii de repunere pe rol formulată de contestator la 15.01.2016, Curtea a 
stabilit termen de judecată la 17.02.2016, dispunând citarea părţilor. 

Contestatorul a primit citaţia pentru termenul din 17.02.2016 la 20.01.2016, astfel cum 
rezultă din dovada de comunicare depusă la dosarul de recurs, purtând ştampila acestuia şi fiind 
semnată de funcţionarul însărcinat cu primirea corespondenţei. 
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La termenul din 17.02.2016, Curtea a amânat cauza la 16.03.2016, pentru a emite o adresă 
către Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu, în vederea comunicării dacă dosarul penal a fost 
sau nu soluţionat. 

Contestatorul nu a fost citat pentru termenul din 16.03.2016, apreciindu-se că are termen în 
cunoştinţă, fapt care rezultă din citativul întocmit odată cu încheierea din 17.02.20165, când s-a 
consemnat, în dreptul contestatorului, pentru termenul viitor din 16.03.2016, formula uzuală „TC”, 
adică „termen în cunoştinţă”. 

La termenul din 16.03.2016, Curtea a încuviinţat cererea de repunere pe rol şi a acordat 
cuvântul părţii prezente pentru dezbateri în fond, amânând pronunţarea la 24.03.2016, când a 
pronunţat decizia contestată. 

2. Contestaţia în anulare ridică problema modalităţii de citare a părţilor în cazul în care 
judecata a fost suspendată. 

Ca regulă generală, art. 153 alin. 1 C. proc. civ. 1865, aplicabil cauzei prin raportare la data 
sesizării instanţei de fond, prevede că „partea care a depus cererea personal sau prin reprezentant 
legal sau convenţional şi a luat termenul în cunoştinţă, precum şi partea care a fost prezentă la un 
termen de judecată, ea însăşi sau printr-un reprezentant al ei, nu va fi citată în tot cursul judecăţii la 
acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare. Aceste dispoziţii îi 
sunt aplicabile şi părţii căreia, personal sau prin reprezentant legal sau convenţional, i s-a înmânat, 
sub semnătură de primire, citaţia pentru un termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea 
cunoaşte şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată”. 

Aşadar, în cazul incident în speţă, în care contestatorului i s-a înmânat citaţia pentru 
termenul din 17.02.2016, sub semnătură, aplicând în plus şi ştampila, legea prevede că „nu va fi 
citată în tot cursul judecăţii la acea instanţă”. Legiuitorul explică această opţiune legislativă de două 
ori în cuprinsul art. 153 alin. 1 C. proc. civ. prin aceea că primirea citaţiei pentru un termen face să 
se prezume cunoaşterea tuturor termenelor ulterioare. Soluţia este pe deplin explicabilă, întrucât art. 
129 alin. 1 C. proc. civ. prevede că „părţile au îndatorirea ca, în condiţiile legii, să urmărească 
desfăşurarea şi finalizarea procesului”. 

Partea care a primit citaţia cunoaşte aşadar existenţa procesului şi termenul acordat, având 
obligaţia să urmărească desfăşurarea procesului, deci inclusiv termenele ulterioare, astfel că instanţa 
nu este obligată să comunice părţii care lipseşte de la dezbateri, pe rând, fiecare măsură dispusă în 
cauză şi nici să limiteze dezbaterile de la un anumit termen la o sigură chestiune, comunicând de 
fiecare dată măsura luată părţii care lipseşte. Dimpotrivă, la orice termen de judecată, instanţa nu 
este limitată de discutarea unei anumite chestiuni, ci urmează să rezolve, în ordinea cuvenită, 
excepţiile şi cererile părţilor, după care să acorde părţilor prezente cuvântul pentru dezbateri în fond 
şi să soluţioneze cauza. Amânarea constituie o excepţie, care trebuie să aibă o justificare obiectivă, 
precum necesitatea administrării unor probe care nu este posibilă în şedinţa respectivă sau 
necesitatea comunicării către partea care lipseşte a unor înscrisuri depuse în probaţiune, chestiuni 
care nu fac însă obiectul contestaţiei de faţă şi de altfel exced ipotezei cazului de contestaţie în 
anulare invocat, care priveşte doar procedura de citare. 

3. Contestatorul susţine însă că trebuia să fie citat nu numai pentru termenul din 16.03.2016, 
ci şi pentru un termen viitor în vederea soluţionării pe fond a recursului, deci practic că recursul nu 
putea fi soluţionat în aceeaşi şedinţă cu cererea de repunere pe rol a cauzei. 

Art. 153 alin. 2 C. proc. civ. prevede că alin. 1, care consacră regula termenului în 
cunoştinţă, nu se aplică în următoarele cazuri: „1. în cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost 
suspendată; 2. în cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la interogatoriu; 3. în cazul când 
procesul se repune pe rol; 4. în cazul militarilor în termen şi al deţinuţilor”. 

Cele două ipoteze descrise la pct. 1 şi 3 se referă la instituţii juridice diferite, fiind necesară 
precizarea din punct de vedere terminologic că expresia „procesul se repune pe rol” nu echivalează 
cu redeschiderea judecăţii la care se referă expres pct. 1. 

Astfel, în terminologia Codului de procedură civilă, subsecvent unei suspendări a judecăţii, 
art. 245 C. proc. civ. prevede că judecata reîncepe printr-o „cerere de redeschidere”. Coroborând 
această dispoziţie, aplicabilă pentru identitate de raţiune tuturor cazurilor de suspendare a judecăţii, 
cu art. 153 alin. 2 pc. 1 C. proc. civ., care se referă explicit, de asemenea fără a distinge între 
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cauzele de suspendare, la „cazul redeschiderii judecăţii după ce a fost suspendată”, se ajunge la 
concluzia că măsura prin care se pune capăt suspendării judecăţii poartă denumirea de 
„redeschidere a judecăţii”, ea fiind sinonimă cu aceea de „reluare a judecăţii” prevăzută la art. 1551 
alin. 2 C. proc. civ. 

Repunerea pe rol este reglementată în Codul de procedură civilă la art. 151, potrivit căruia 
„pricina poate fi repusă pe rol, dacă instanţa găseşte necesare noi lămuriri”, ceea ce nu are legătură 
cu redeschiderea judecăţii (după suspendare). Dimpotrivă, repunerea pe rol este măsura prin care 
instanţa, după ce a rămas în pronunţare, revine asupra declarării închise a dezbaterilor, dispunând 
continuarea procesului. 

Trebuie admis că în limbajul judiciar există tendinţa de a desemna redeschiderea judecăţii 
după suspendare prin expresia „repunere pe rol”, însă aceasta nu înseamnă că semnificaţia legii este 
alta decât cea avută în vedere de legiuitor şi rezultând cu claritate din noţiunile cu caracter precis 
conţinute de normele procedurale.  

Prin urmare, în cauza de faţă a avut loc o redeschidere a judecăţii după suspendare, fiind 
incidentă excepţia prevăzută de art. 153 alin. 2 pc. 1 C. proc. civ. 

4. Aplicarea acestui text legal presupune că regula termenului în cunoştinţă încetează să se 
aplice în cazul în care judecata a fost suspendată, astfel încât, în cazul redeschiderii judecăţii este 
necesară citarea părţilor, chiar dacă anterior acestea avuseseră termen în cunoştinţă. 

Chiar admiţând pentru moment confuzia terminologică între redeschiderea judecăţii şi 
repunerea pe rol, aplicarea oricăruia dintre punctele 1 sau 3 ale art. 153 alin. 2 C. proc. civ. conduce 
la aceeaşi concluzie, în sensul că, subsecvent unei măsuri de suspendare a judecăţii, părţile se 
citează. 

Începând însă din momentul în care părţile se citează, regula prevăzută de art. 153 alin. 1 C. 
proc. civ. dobândeşte aplicabilitate, astfel încât prin primirea citaţiei sub semnătură părţile 
dobândesc termen în cunoştinţă. 

5. Este evident prin urmare că contestatorul avea termen în cunoştinţă pentru termenul din 
16.03.2016, de vreme ce primise citaţia pentru termenul anterior din 17.02.2016, sub semnătura 
funcţionarului însărcinat cu primirea corespondenţei. De altfel, primirea acestei citaţii nu a fost 
contestată. 

Astfel cum a fost arătat şi anterior la punctul III.1 al acestei decizii, la orice termen de 
judecată, instanţa nu este limitată de discutarea unei anumite chestiuni, putând dimpotrivă soluţiona 
cauza pe fond la termenul la care părţile sunt citate, respectiv au termen în cunoştinţă.  

Faptul că în cuprinsul citaţiei pentru termenul din 17.02.2016 s-a menţionat expresia 
„repunere pe rol”, alături de obiectul dosarului, nu înseamnă că instanţa urma să se pronunţe doar 
asupra acestui aspect, ci avea semnificaţia unei informări cu privire la premisa acordării termenului 
de judecată, ambelor părţi fiindu-le făcut astfel cunoscut că s-a solicitat „repunerea pe rol”. 

Nu există însă niciun temei legal care să fi permis instanţei, în lipsa altui motiv de amânare, 
să acorde un nou termen pentru soluţionarea în fond a recursului, după cum nu există niciun temei 
care să fi obligat instanţa să citeze din nou pe contestator în cazul în care, pentru un alt motiv, ar fi 
dispus la termenul din 16.03.2016 acordarea unui alt termen, atâta vreme cât acesta avea termen în 
cunoştinţă ca urmare a primirii citaţiei pentru termenul din 17.02.2016. 

Termenul în cunoştinţă astfel dobândit presupune, aşa cum prevede art. 153 alin. 1 C. proc. 
civ., că partea „nu va fi citată în tot cursul judecăţii la acea instanţă, prezumându-se că ea cunoaşte 
termenele de judecată ulterioare”. Excepţiile prevăzute de art. 153 alin. 2 C. proc. civ. sunt de strictă 
interpretare şi aplicare, astfel încât, după suspendarea judecăţii partea pierde termenul în cunoştinţă 
dobândit anterior suspendării, dar dobândeşte termen în cunoştinţă şi nu se mai citează pentru toate 
termenele ulterioare, dacă ulterior suspendării judecăţii primeşte citaţia sub semnătură. 

Prin urmare, Curtea reţine că în cauză nu este incident cazul de contestaţie în anulare 
invocat, prevăzut de art. 517 alin. 1 pc. 1 C. proc. civ., respectiv nu se poate reţine că procedura de 
chemare a părţii, pentru ziua când s-a judecat pricina, nu a fost îndeplinită potrivit cu cerinţele legii. 
În consecinţă, Curtea va respinge contestaţia în anulare formulată în cauză ca nefondată. 

6. În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, acestea au fost solicitate de către intimat la 
termenul din 10.05.2016, în contextul cererii de suspendare a judecăţii, curtea arătând atunci că 
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asupra cheltuielilor de judecată se va pronunţa prin decizia asupra contestaţiei în anulare din dosarul 
de faţă, urmând deci a ţine seama de soluţia dată contestaţiei. 

Constatând astfel că atât cererea de suspendare, cât şi contestaţia în anulare au fost respinse, 
în baza art. 274 C. proc. civ., Curtea va obliga contestatorul să plătească intimatului suma de 
1.829,74 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, compuse din onorariu de avocat de 1.500 lei şi 
cheltuieli de deplasare de 329,74 lei. 

În ceea ce priveşte cheltuielile de deplasare, ele au fost solicitate pentru două termene, 
26.04.2016 şi 10.05.2016, fiind necesar ca avocatul intimatului să se deplaseze de la Bucureşti la 
Constanţa. În acest sens, au fost depuse două bonuri de combustibil, unul de 300 lei, iar celălalt de 
230,02 lei. Pentru că apare ca evident că aceste sume nu reflectă întocmai costul deplasării şi de 
altfel ar fi practic imposibilă alimentarea cu combustibil într-o cantitate care să reflecte exact 
necesarul pentru o anumită distanţă, se impune ca instanţa să verifice cheltuielile de transport. 
Această verificare are la bază distanţa pe şosea de 225 km între Constanţa şi Bucureşti, precum şi 
aplicarea prin analogie, pentru identitate de raţiune, a consumului de 7,5 litri/100 km prevăzut de 
art. 16 din HG nr. 1860/2006 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor 
publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării, în cadrul 
localităţii, în interesul serviciului. 

Astfel, pentru o deplasare dus-întors de 450 km, aplicând acest consum, rezultă un necesar 
de 33,75 litri. Aplicând fiecare dintre preţurile menţionate în bonurile prezentate curţii, respectiv 
5,09 lei/litru şi 4,68 lei/litru, cheltuielile de transport pentru cele două deplasări se iau în considerare 
la valoarea de 171,79 lei + 157,95 lei = 329,74 lei, astfel încât cheltuielile de judecată totale sunt, 
adăugând şi onorariul de avocat, de 1.829,74 lei. 

Decizia civilă nr. 22/CM/28.06.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 
23. Desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Condiții de 

formă ale deciziei de concediere. Lipsa descrierii faptelor care constituie abatere 
disciplinară. Problema prejudiciului moral. 
 

Descrierea faptei săvârșite constituie o cerinţă distinctă aşa încât, pe de o parte, angajatul să poată 
formula apărări faţă de susţinerile angajatorului şi, pe de altă parte, instanţa să poată verifica în concret 
atât existenţa faptei cât şi dacă prin aceasta s-au încălcat prevederi din  statutul de personal, regulamentul 
intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil; de asemenea, fapta 
trebuie descrisă suficient încât instanța să verifice respectarea termenului de prescripție a răspunderii 
disciplinare prevăzut de art.252 din Codul Muncii; este adevărat că, în unele situaţii, descrierea faptei poate 
fi cuprinsă într-un alt înscris, cum ar fi raportul de cercetare disciplinară, însă trebuie oricum respectată 
cerinţa ca descrierea faptei să fie cuprinsă în decizia de sancţionare disciplinară; totodată, față de 
prevederile art.79 din Codul Muncii care nu permit angajatorului, în caz de conflict de muncă, să invoce în 
faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept ale concedierii, instanța nu poate avea în vedere alte susțineri 
ale pârâtei, cuprinse în întâmpinări de exemplu.  

În condițiile în care în decizia de sancționare nu se impută fapte concrete, astfel cum s-a arătat, iar 
nulitatea deciziei intervine pentru motive referitoare la condițiile legale privind forma deciziei, nu există 
elemente care să conducă la concluzia că prejudiciul moral este implicit; într-o astfel de situație reclamantul 
trebuie să dovedească existența unui prejudiciu moral sau cel puțin a unor împrejurări care să nască 
prezumția producerii unui prejudiciu moral întrucât art. 272 din Codul Muncii nu poate fi interpretat în 
sensul că ar obliga angajatorul la o probă imposibilă, cum ar fi aceea de a dovedi că nu a produs 
angajatului nici un prejudiciu, în lipsa oricărui element probatoriu al situației premisă invocate de angajat. 

 
Art.252, art. 272 din Codul Muncii 

 
Sub nr. …/88/2014 din data de 03.11.2014 s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Tulcea 

contestaţia formulată de contestatorul [...] împotriva Deciziei nr. [...]/1462/01.10.2014 emisă de 
intimata S.C. [...] Tulcea S.A., solicitându-se ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună 
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anularea deciziei, reintegrarea în postul anterior detinut şi obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri 
egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate, precum şi a celorlalte drepturi băneşti de care 
ar fi beneficiat de la data încetării contractului individual de muncă şi până la efectiva reintegrare. 
Contestatorul a mai solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de 
proces. 

În motivarea contestaţiei, contestatorul a arătat că este angajatul intimatei pe post de lăcătuș 
montator schele nave cu marca 19160 din data de 14.04.2008 potrivit contractului individual de 
muncă pe durată nedeterminată, înregistrat la angajatoare sub nr. [...]/2295/09/04.2008 şi la I.T.M. 
Tulcea sub nr. [...]/21.04.2008. 

A mai arătat contestatorul că în perioada derulării contractului au survenit mai multe 
modificări ale C.I.M. prin acte adiţionale la acesta cu privire la denumirea angajatorului, grila de 
salarizare, modificare salariu, spor de fidelitate, convenţii semnate de părți în condiţii normale şi 
fără obiecțiuni sau incidente. 

În data de 26.09.2014, ora 9,00, a fost convocat la sediul societății în faţa unei comisii de 
disciplină în vederea efectuării unei cercetări „disciplinare” pe motiv că s-ar fi certat cu maistrul de 
secţie, fapt neadevărat de altfel, motivul care a generat un schimb de opinii şi idei fiind acela că a 
dorit să candideze la postul de lider sindical, ceea ce l-a deranjat foarte tare pe actualul lider care a 
început să îl șicaneze, să-i aducă injurii împreună cu maistrul de secţie, fără a avea un motiv 
întemeiat. A început astfel să devină prea incomod, singura modalitate de înlăturare a sa fiind 
concedierea disciplinară. 

A mai învederat contestatorul că în cei șase ani şi cinci luni de când lucrează la această 
societate şi-a executat toate sarcinile şi normele impuse prin C.I.M. şi fişa postului, nu a absentat, 
nu a săvârșit abateri disciplinare, nu a fost sancționat în niciun fel, iar acum, în termen de o lună i-
au fost întocmite trei referate pe motiv de disciplină potrivit cărora ar fi creat tensiuni între colegi şi 
nu respectă sarcinile de serviciu. 

A mai susţinut contestatorul că modul de desfășurare a anchetei disciplinare a fost unul 
unilateral din partea companiei, că nu s-a respectat procedura prevăzută de lege, că nu i s-a adus la 
cunoștință descrierea faptei sau faptelor săvârșite, neavând posibilitatea să se apare, nu a fost asistat 
sau reprezentat de sindicat sau avocat şi că nu au fost consemnate apărările şi susținerile sale, decât 
așa cum au dorit şi considerat ei. 

Contestatorul a mai arătat că în procesul verbal încheiat de comisie este acuzat de faptul că 
nu a luat în seamă deciziile maistrului, că ar fi afirmat că îl poate înlocui oricând şi ar da decizii mai 
bune, că nimeni nu mai vrea să lucreze cu el, că orice i se spune are de comentat, că ultima dată s-a 
adresat injurios, acţiuni ce nu-i sunt specifice, conduita sa la locul de muncă şi în societate fiind una 
demnă şi responsabilă, cu atât mai mult cu cât are o vârstă ce nu prea se potrivește cu niciuna dintre 
acuzațiile aduse mai-sus. 

A mai învederat contestatorul că orice persoană este liberă să-şi exprime o opinie, să adere 
la o formațiune profesională, politică, socială, religioasă etc., iar acestea nu pot fi considerate 
abateri disciplinare grave, atât timp cât şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu, chiar şi atunci când nu i 
se ofereau mijloacele sau echipamentele de protecție pentru a-şi putea realiza atribuțiile de muncă în 
condiții de siguranță. 

Contestatorul a mai susținut că în data de 06.10.2014 a primit decizia contestată prin care i 
se comunica faptul că i s-a desfăcut contractul de muncă începând cu 01.10.2014 în temeiul art. 61 
lit. a, art. 251 alin. 1, 2, art. 248 alin. 1 lit. e din codul muncii şi art. 131 alin. 1, lit o din C.C.M.  

A arătat că, potrivit art. 250 din Codul Muncii „angajatorul stabilește sancţiunea 
disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avându-se 
în vedere următoarele: a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită, b) gradul de vinovăţie a 
salariatului, c) consecinţele abaterii disciplinare, d) comportarea generală în serviciu a 
salariatului, e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta”. 

Faţă de textul de lege menționat, contestatorul a solicitat a se observa că intimata i-a aplicat 
cea mai drastică sancţiune, care nu poate fi aplicată decât ca o ultimă soluţie, după cele prevăzute de 
art. 248 alin. 1 lit. a-d CM. Pentru libera exprimare a persoanei, faţă de aderarea la un post în 
sindicat, nu se poate dispune desfacerea disciplinară a contractului de muncă, cu atât mai mult cu 
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cât în cei 6 ani şi 5 luni a avut un comportament bun, şi-a realizat sarcinile de serviciu, muncind 
peste program ori de câte ori era necesar, aşa încât faţă de acuzaţiile aduse şi sancţiunea aplicată a 
considerat contestatorul că i s-a făcut o mare nedreptate. 

A mai susţinut contestatorul că orice sancțiune dispusă trebuie să fie proporțională cu fapta 
săvârșită, vinovăția, consecințele produse şi conduita salariatului înainte şi după, ori în speţă este 
mai mult decât vizibil că aplicând această sancțiune, nu s-a urmărit altceva decât înlăturarea sa 
abuzivă, pe motiv de discriminare. Privitor la modul de întocmire a procesului-verbal se poate 
observa că în acesta nu se specifică abaterea disciplinara săvârșită, ce prevederi din statutul de 
personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă 
aplicabil le-a încălcat, motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate în timpul cercetării 
şi temeiul de drept în baza căruia i s-a aplicat sancțiunea disciplinară. 

Contestatorul a mai arătat că toate aceste prevederi sunt esențiale întrucât procesul verbal 
este actul care stă la baza întocmirii deciziei de concediere, act care trebuie să conțină toate 
elementele necesare care să conducă indubitabil la o justă soluționare a cauzei, cu respectarea 
drepturilor ambelor părți şi nu cu încălcarea dreptului la apărare.  

În drept, contestatorul a invocat prevederile art. 78-80, art. 248, art. 223, art. 250, art. 252 şi 
art. 272 din Codul muncii. 

În probatiune, contestatorul a depus decizia contestată, p-v nr. 4200/8786/26.09.2014, 
referat din data de 04.09.2014, copie C.I., contract individual de muncă, acte adiționale din data de 
17.12.2008, 23.12.2008, 20.01.2011, 03.12.2010, 18.04.2012, 22.04.2013, 13.03.2013, 06.12.2013, 
23.04.2014. 

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației ca neîntemeiată, 
menținerea Deciziei de concediere ca temeinică şi legală, respingerea cererii contestatorului de 
reintegrare în funcţia de lăcătuş montator schele nave, precum şi a cererii privind obligarea la plata 
cheltuielilor de judecată. 

În apărare, intimata a arătat că potrivit Referatului nr. 7490/1463/19.08.2014 întocmit de 
[...], maistru în cadrul secţiei Schele, contestatorul nu a respectat dispoziţiile acestuia şi s-a 
prezentat în data de 15.08.2014 la serviciu fără acordul maistrului în ciuda problemelor de sănătate 
consemnate în scris de cabinetul medical al societăţii angajatoare (în care este încadrat ca apt 
condiţionat) cu recomandări de lucru la sol,  tratament, evitare de eforturi şi  evitare tură de noapte. 

Intimata a mai susţinut că, având în vedere condiţiile precare de sănătate ale contestatorului, 
potrivit Procesului verbal nr. 4200/8226/28.08.2014, maistrul acestuia a evitat să îl cheme să 
efectueze ore suplimentare având în vedere că a suferit deja un infarct, însă, în acest mod, acesta a 
încălcat procedura internă a angajatorului care permitea munca suplimentară doar în baza solicitării 
din partea angajatorului semnată de salariat. A mai arătat intimata că angajatul a încălcat în luna 
august dispoziţiile superiorului său şi a fost sancţionat doar cu avertisment. 

Potrivit art. 247 (2) din Codul Muncii, republicat, cu modificările ulterioare,  abaterea 
disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu 
vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contratul 
individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale 
conducătorilor ierarhici. Aşadar contestatorul, prin acţiunea sa, a încălcat dispoziţia şefului său 
ierarhic, aceea de a veni să lucreze ore suplimentare, având în vedere starea sa precară de sănătate 
care nu-i permitea într-o zi toridă să efectueze sarcinile de serviciu. Cu toate acestea, se poate 
observa buna credinţă a angajatorului care i-a aplicat sancţiunea cea mai uşoară prevăzută de Codul 
Muncii (avertismentul). 

A mai învederat intimata că, ulterior acestei cercetări disciplinare, maistrul său a sesizat din 
nou angajatorul prin Referatul nr. 7490/1536/04.09.2014 în care a menţionat că angajatul nu îi 
ascultă deciziile şi creează tensiuni în formaţie şi între colegi, faptă pentru care contestatorul a fost, 
în mod legal, cercetat disciplinar potrivit Procesului verbal nr. 4200/8786/26.09.2014. Astfel, 
comisia de disciplină a conchis pe baza afirmaţiilor contestatorului (care a susţinut că tot ce s-a 
afirmat în Referatul nr. 7490/1536/04.09.2014 sunt „chestii inventate şi minciuni”) şi pe baza  
declaraţiilor liderului Sindicatul Liber al Navaliştilor („S.L.N.”) şi şefului de secţie, că angajatul a 
avut un comportament neadecvat, a creat tensiuni în formaţie, s-a  adresat într-un mod care l-a 
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denigrat pe maistrul său, fapte pentru care comisia a hotărât sancţionarea acestuia cu desfacerea 
disciplinară a contractului său de muncă. 

A mai arătat intimata că, totodată, chiar liderul S.L.N. secţie a susţinut în cadrul cercetării 
disciplinare prealabile că „ştie de atitudinea şi comentariile acestuia peste tot şi în baracă, la adresa 
maistrului şi a şefului de secţie şi că a fost de faţă şi ultima dată când dl. [...] l-a denigrat pe 
maistru”. Prin urmare, afirmaţiile maistrului [...] au fost întărite şi de susţinerile liderului S.L.N. 
secţie, dar şi de şeful de secţie. Prin urmare, a concluzionat intimata că este cert că, în mod repetat, 
reclamantul nu a respectat ordinele şi dispoziţiile superiorului său, faptă pentru care, potrivit art. 64 
din Regulamentul Intern, angajatorul putea dispune, în mod legal, concedierea salariatului pentru 
motive disciplinare. 

Intimata a mai susţinut că, la prima cercetare disciplinară menţionată anterior, deşi 
contestatorul nu a respectat dispoziţiile maistrului şi a încălcat art. 9.1. lit. d) din Regulamentul 
Intern (nu s-a comportat corespunzător faţă de superiorul său) precum şi art. 131 (1) lit. o) din 
Contractul colectiv de muncă la nivel Angajatorului (a avut o conduită contrară Regulamentului 
Intern în relația cu superiorul său - faptă pentru care angajatorul putea desface contractul de muncă 
al reclamantului), totuşi societatea a decis aplicarea sancțiunii celei mai uşoare (avertismentul). 
Astfel, sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă a fost aplicată, pentru abateri 
repetate de la regulile stabilite în Contractul colectiv de muncă şi Regulamentul Intern (nu s-a 
comportat corespunzător faţă de superiorul său, a avut o conduită contrară Regulamentului Intern în 
relaţia cu superiorul său şi, totodată, s-a făcut vinovat de acte de violenţă la adresa conducătorilor), 
după efectuarea celei de a doua cercetări disciplinare prealabile. 

Contrar susţinerii totalmente eronate cum că intimata i-a aplicat cea mai drastică sancţiune, 
care nu poate fi aplicată decât ca o ultimă soluţie, încetarea raportului de muncă a fost decisă de 
către angajator într-adevăr ca o ultimă soluţie, în considerarea nerespectării în mod repetat a 
disciplinei muncii de către angajat. 

A mai arătat intimata că din Procesul verbal nr. 4200/8786/26.09.2014 reiese faptul că 
angajatul a fost asistat de reprezentanţi ai sindicatului, respectiv, Preşedintele S.L.N. ([...]) şi 
Liderul S.L.N. secţie ([...]) la cercetarea disciplinară prealabilă, iar procedura cercetării disciplinare 
prealabile a fost efectuată cu respectarea procedurii legale instituite de Codul muncii, în sensul în 
care angajatul a fost convocat în scris de angajator, precizându-se obiectul, data, ora şi locul 
întrevederii. 

Intimata a mai învederat că, în cursul cercetării disciplinare, contestatorului i-au fost întru 
totul respectate cele două drepturi prevăzute de art. 251 (3) din Codul muncii:  contestatorul şi-a 
exercitat dreptul la apărare în sensul în care a fost liber să-şi susţină apărările, care au fost, de altfel, 
şi consemnate în Procesul verbal nr. 4200/8786/26.09.2014, fiind şi asistat de sindicat, astfel cum 
rezultă din acelaşi proces verbal (a se vedea lista privind participanţii).  

A mai susţinut intimata că în procesul verbal întocmit legea nu impune angajatorului 
menţionarea anumitor elemente pe care trebuie să le conţină procesul verbal ce reflectă efectuarea 
cercetării disciplinare prealabile, aceste elemente fiind în mod clar prevăzute de Codul muncii doar 
în cazul emiterii deciziei de sancţionare disciplinară.  

A mai arătat intimata că decizia de concediere conţine elementele obligatorii prevăzute de 
art. 252 alin.2 din Codul muncii, după cum urmează: descrierea faptei care constituie abatere 
disciplinară, prevederile din statutul de personal şi regulamentul intern, contractul individual de 
muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil care au fost încălcate de salariat, contrar 
afirmaţiilor contestatorului care a susţinut că decizia de concediere nu conţine asemenea prevederi. 

Intimata a mai învederat că, potrivit deciziei de concediere, desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă s-a făcut în baza art. 131 alin.1 lit. o) din Contractul colectiv de muncă care 
prevede că „unitatea poate face concedieri fără preaviz în cazuri de abateri disciplinare grave, 
care nu constituie infracţiuni, dacă angajatul are o conduită contrară Regulamentului Intern în 
relaţiile cu colegii şi superiorii”. În Decizia de concediere s-a precizat în mod clar că angajatul 
„nu este la prima abatere de acest gen, fiind atenţionat în mai multe rânduri”, dovadă fiind şi 
prima procedura de sancţionare disciplinară în care s-a dovedit că acesta nu a respectat dispoziţiile 
superiorului său şi a venit la muncă, nechemat, în condiţiile unei stări precare de sănătate. Aşadar, 
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motivul angajatorului (care a înlăturat apărările contestatorului total nedovedite cum că „sunt chestii 
inventate şi minciuni”) este pe larg detaliat în Procesul verbal 4200/8786/26.09.2014, care stă la 
baza concedierii disciplinare a contestatorului. 

Intimata a mai arătat că acest comportament neadecvat, care reprezintă abatere disciplinară 
potrivit art. 131 (1) lit. o) din Contractul colectiv de muncă şi pentru care contestatorul a fost 
sancţionat, în mod legal, cu desfacerea disciplinară a contractului său de muncă, a fost descris şi 
susţinut în cadrul Procesului verbal nr. 4200/8786/26.09.2014 şi de către maistrul contestatorului, 
liderul S.L.N. secţie dar şi şeful de secţie prin declaraţiile acestora, declaraţii menite să înlăture 
afirmaţiile contestatorului făcute în apărarea sa. Prin urmare, motivul înlăturării apărărilor 
contestatorului este prevăzut în Decizia de concediere, şi completat în cadrul Procesului verbal 
4200/8786/26.09.2014, care stă la baza emiterii Deciziei de concediere. 

În drept, intimata a invocat dispoziţiile art. 61 litera a), 247 (2), 248 (1) litera e), 251 şi 252 
din Codul Muncii, art. 131 (1) litera o) din Contractul colectiv de muncă, art. 9.1. şi art. 64 din 
Regulamentul Intern. 

Contestatorul a depus răspuns la întâmpinare, solicitând să se constate că este neîntemeiată 
apărarea intimatei faţă de motivele invocate în luarea deciziei de desfacere a contractului colectiv de 
muncă. 

Contestatorul a precizat că, odată cu întâmpinarea, a aflat că anterior emiterii deciziei 
contestate, a mai fost emisă o decizie de concediere (nr. [...]/26.09.22014 prin care s-a dispus 
desfacerea disciplinară a C.I.M., începând cu data de 30.09.2014, decizie ce nu i-a fost comunicată, 
la acest moment luând cunoștință de existența ei. 

Ca urmare a acestui fapt, a susținut contestatorul că decizia contestată cu nr. 
[...]/142/01.10.2014 devine lipsită de obiect, în situația în care prin decizia de concediere cu nr. 
[...]/26.09.22014 s-a desfăcut C.I.M. 

Contestatorul a mai susţinut că ultima decizie nu conţine nicio prevedere prin care prima să 
fie anulată, mai mult decât atât, conform art. 249 alin. 2 din Codul muncii şi art. 57 din 
Regulamentul Intern, „pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica numai o singură 
sancţiune” ori în acest mod intimata l-a sancţionat de două ori prin emiterea a două decizii de 
sancţionare pentru aceeaşi abatere, ambele având la bază Referatul cu nr. 4200/320/08.09.2014 şi 
procesul verbal cu nr. 4200/8786/26.09.2014. 

A mai susţinut contestatorul că, şi în considerentul în care s-ar susţine a fi valabilă decizia 
contestată cu nr. [...]/142/01.10.2014 este lovită de nulitate absolută pentru nerespectarea art. 252 
alin. 2 lit. c din Codul muncii respectiv, nu cuprinde „motivele pentru care au fost înlăturate 
apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile”. 

A mai arătat contestatorul că faţă de modalitatea desfășurării cercetării disciplinare 
prealabile, aceasta apare ca fiind nelegală, întrucât motivarea pârâtei cum că nu a fost chemat la 
muncă din motive de sănătate nu se poate reţine deoarece, ziua de vineri 15.08.2014 era o zi de 
lucru ca oricare alta, ca fost declarată zi liberă națională nu înseamnă ore peste program, tură de 
noapte sau orice altă situație care să presupună eforturi suplimentare sau condiții mai vitrege decât 
cele normale unei zile obișnuite de lucru.  

Contestatorul a mai învederat că dacă a fost apt medical să muncească în zilele de 11-14 
august şi următoarele 18-22 august, atunci de ce tocmai pe 15 august nu a mai fost apt, în condiţiile 
în care situația era aceeași. 

 Asa fiind, a susţinut contestatorul că motivul intimatei de protecție, din punct de vedere 
medical, nu poate fi reținut, ba dimpotrivă din atitudinea şi motivarea sa, concedierea a fost 
discriminatorie pe motive de boală. 

Ulterior acestei situații, a mai arătat contestatorul, la scurt timp (două săptămâni) a fost 
acuzat de același maistru că nu-i ascultă deciziile şi creează tensiuni în formaţie şi între colegi, 
motiv pentru care a întocmit alt referat, de asemenea, fără un motiv întemeiat.  

Contestatorul a mai arătat că libertatea de opinie este un drept fundamental garantat, fapt 
nerelevant faţă de disciplina în muncă şi neascultarea deciziilor superiorului, cu atât mai mult cu cât 
nedescrierea faptei ce constituie abatere disciplinară „gravă”, constituie motiv de nulitate a 
procesului-verbal, stând la baza emiterii deciziei de concediere. 
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Contestatorul a mai arătat că în ce priveşte componenţa comisiei de disciplină, pentru 
raţiune de legalitate a deliberării, trebuia să fie formată dintr-un număr impar de membri 
(preşedinte, secretar, membri, doi supleanţi) din care nu va face parte salariatul, condiţie 
neîndeplinită în cauză deoarece totalul membrilor a fost de 8. În exercitarea atribuţiilor sale comisia 
trebuia să respecte procedura specifică, respectiv, să dea citire actului de sesizare după care, să-i 
aducă la cunoștință motivul integral pentru care a fost invitat, să-şi exprime punctul de vedere 
asupra situației prezentate apoi să-i dea dreptul să-şi exprime punctul de vedere, să explice şi să 
prezinte dovezile în apărare pe care le deţine, respectiv audierea de martori, asa cum a solicitat. 
Ulterior, trebuia să se consemneze motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate în 
timpul cercetării disciplinare prealabile întrucât acestea sunt prevăzute sub sancţiunea nulității 
absolute a deciziei, constituind totodată temeiul legal în baza căruia instanța de control iudiciar 
verifică temeinicia şi legalitatea sancţiunii disciplinare aplicate.  

A mai susţinut contestatorul că această procedură, nefiind una corectă şi transparentă, s-a 
finalizat cu o acuzaţie unilaterală, neavând în niciun fel posibilitatea de a se apăra, chiar dacă 
intimata a susţinut că a fost prezent şi liderul sindical, acesta a făcut doar act de prezenţă, nu a 
consemnat niciunde faptul că, i-a reprezentat interesele așa cum îi dictează mandatul. 

Contestatorul a mai învederat că toate dezbaterile, în mod obligatoriu, trebuiau să se 
regăsească în procesul verbal de ședință, ori în cauza de faţă acestea lipsesc, ba mai mult situația 
fiind prezentată sub forma unei narațiuni, unei prezentări generale a unei stări de fapt. Abia după ce 
cercetarea ar fi fost încheiată, comisia urma să delibereze asupra situației, apreciind fapta, 
împrejurările în care a fost săvârșită aceasta, gravitatea consecinţelor produse, comportarea sa 
generală, gradul de vinovăție, eventuale sancțiuni suferite, avându-se în vedere şi susţinerile sale, să 
emită către conducătorul societăţii propunere de sancţiune proporţională cu gravitatea faptei 
săvârșite. 

A mai susţinut contestatorul că sancţiunea aplicată este total disproporționată faţă de fapta 
săvârșită, dacă ar fi fost adevărate afirmaţiile făcute, aceasta sancţiune nu poate fi aplicată decât ca 
ultimă soluţie, după ce au fost epuizate celelalte sancţiuni prevăzute în art. 248 din Codul Muncii, în 
caz contrar se deduce foarte uşor motivul determinant în luarea ei. 

Contestatorul a mai arătat că prin concedierea abuzivă adoptată de intimată, i-a fost afectată 
starea de sănătate, suferind un prejudiciu moral pentru care a solicitat răspunderea patrimonială a  
pârâtei. 

La primul termen de judecată stabilit la data de 16.02.2015, contestatorul a depus cerere 
intitulată adițională şi precizatoare prin care a arătat că înţelege să solicite pârâtei plata bonurilor de 
masă aferente perioadei 01.11.06.2012. Prin aceeaşi cerere precizatoare, contestatorul a arătat că 
solicită de la intimată suma de 50.000 de euro pentru suferinţele fizice şi psihice suferite ca urmare 
a desfacerii abuzive a C.I.M. 

Prin cererea înregistrată la data 22.12.2014 sub nr. 2345/88/2014, contestatorul [...] a chemat 
în judecată intimata S.C. [...] Tulcea S.A., pentru ca, prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună 
anularea deciziei nr. [...]/26.09.2014, reintegrarea sa în postul anterior deţinut, obligarea intimatei la 
plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate precum şi a celorlalte 
drepturi băneşti de care ar fi beneficiat, de la data încetării contractului individual de muncă şi până 
la efectiva reintegrare, obligarea la plata daunelor morale şi la cheltuieli de judecată.  

La data de 17.02.2015, intimata S.C. [...] Tulcea S.A. a depus întâmpinare la dosarul cauzei, 
prin care a invocat excepţia tardivităţii introducerii contestaţiei, solicitând respingerea contestaţiei 
ca fiind tardiv formulată, pe fond arătându-se că demersul judiciar este nefondat. 

Prin Încheierea pronunţată la data de 20.04.2015 în dosarul nr. …/88/2014, în conformitate 
cu prevederile art. 139 din Codul de procedură civilă, a fost admisă excepţia conexităţii celor două 
cauze, dosarul nr. 2345/88/2014 fiind reunit cu dosarul nr. 2050/88/2014. 

Prin Încheierea nr. 613/2015 pronunţată în dosarul nr.  …/88/2014, a fost admisă excepţia 
tardivităţii, contestaţia formulată împotriva deciziei nr. [...]/26.09.2014 emisă de S.C. „[...] 
TULCEA” S.A. fiind respinsă ca fiind tardiv formulată. 

Pentru a se dispune în acest fel, s-a reţinut că potrivit prevederilor art. 252 alin. (3) din 
Codul muncii „Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de 
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la data emiterii şi produce efecte de la data comunicării.”, iar potrivit art.  252 alin. (5) din acelaşi 
cod „Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în 
termen de 30 calendaristice de zile de la data comunicării.” 

Or, verificând decizia nr. [...]/26.09.2014, emisă de „[...] Tulcea” S.A., instanţa a constatat 
că  pe aceasta, în dreptul consemnării: „Semnătura şi data de primire a unui exemplar a persoanei 
sancţionate” se regăseşte semnătura contestatorului, reţinându-se astfel că data comunicării 
coincide datei la care aceasta a fost emisă, în raport de care contestaţia promovată la data de 
22.12.2014 este tardivă. 

Prin sentinţa civilă nr. 1615 din 5 octombrie 2015 Tribunalul Tulcea a admis, în parte, 
cererea formulată de către contestatorul [...], în contradictoriu cu intimata S.C. [...] TULCEA 
S.A. şi a obligat intimata să plătească contestatorului contravaloarea tichetelor de masă 
aferente perioadei 1 -11.06.2012, fiind respinse restul pretenţiilor ca nefondate.  

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoare: 
În fapt, reclamantul [...] a încheiat cu S.C. [...] TULCEA S.A. actualmente S.C. [...] 

TULCEA S.A., Contractul individual de muncă nr. [...]/2295/09.04.2008, pentru o perioadă 
nedeterminată, conform căruia a îndeplinit funcţia de muncitor necalificat conform COR 932004 în 
secţia SCHELE, pentru un salariu brut de 833 lei.  

În perioada derulării contractului acesta a fost modificat prin actele adiţionale nr. 
[...]/7469/2008, [...]/10878/2008, [...]/2216/2011, [...]/3288/2010, [...]/3443/2012, 4200/4534/2013, 
4200/1519/2013, [...]/10486/2013 şi 4200/5358/2014, care au vizat denumirea angajatorului sau 
elemente privind salariul, celelalte clauze rămânând neschimbate. 

Prin Decizia de sancţionare nr. 150/29.08.2014 a S.C. [...] TULCEA S.A.,  în conformitate 
cu prevederile art. 248 alin. 1 lit. a din Codul muncii, s-a decis sancţionarea disciplinară cu 
avertisment a salariatului [...], reţinându-se că acesta, la data de 15.08.2014, nu a respectat 
procedura de chemare pentru efectuarea orelor suplimentare, fiind astfel încălcate prevederilor art. 
9.1 şi 9.3 din Regulamentul intern. 

Prin Referatul nr. 4200/320/08.09.2014 întocmit de către maistrul [...] din cadrul Secţiei 
SCHELE la formaţia [...], s-a propus chemarea salariatului [...] în faţa comisiei de disciplină şi 
mutarea la o altă secţie întrucât nu se mai poate lucra cu acesta, arătându-se că nu a respectat 
sarcinile de serviciu pe care le-a primit, nu ascultă deciziile şi creează tensiuni între colegi. S-a 
menţionat şi faptul că, în luna august 2014, acesta a fost sancţionat cu avertisment pentru că s-a 
prezentat la program în perioada de 15-16.08.2014, deşi nu a fost solicitat la muncă, nefiind trecut 
în ,,chemare”. 

Referatul menţionat poartă ordinul rezolutiv al Șefului de Secţie [...] în care se arată că 
salariatul a creat aceleași probleme şi anterior, acesta fiind  mutat în secţia maistrului [...], care a 
acceptat să-l primească, în condiţiile în care niciun maistru nu-şi doreşte să lucreze cu acest salariat 
fiind ,,dificil” . 

Prin procesul verbal 4200/8687/26.09.2014, încheiat cu prilejul cercetării disciplinare, 
comisia de disciplină, pentru comportament neadecvat a hotărât desfacerea disciplinară a 
contractului de muncă încheiat cu salaritul [...]. 

 Prin Decizia nr. [...]/1462/01.10.2014, având în vedere procesul verbal de cercetare 
disciplinară nr. 4200/8687/26.09.2014, în temeiul art. 61 lit. a, art. 251 alin. 1 şi 2, art. 248 alin. 1 
lit. e din Codul muncii, precum şi art. 131 alin. 1 lit. o din Contractul colectiv de muncă, reţinându-
se că salariatul a avut un comportament necorespunzător în cadrul formaţiei, astfel cum reiese şi din 
Referatul nr. 4200/320/08.09.2014 şi că acesta nu se află la prima abatere de acest fel, s-a dispus 
desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

În drept, potrivit art. 58 alin 1 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, 
,,Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.”, 
art. 61 stabilind că ,,Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana 
salariatului în următoarele situaţii:  a) 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, ca sancţiune 
disciplinară;[..]” 
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În temeiul art. 62 alin. 2, ,,În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la 
art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 
247 - 252. 
     Art. 247 dispune în alineatul 2 că „Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca 
şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta 
a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul 
colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.” art. 248 
stabilind că ,,Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:[…] e) desfacerea disciplinară a contractului individual de 
muncă”. 
     Conform art. 251 ,,(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei 
prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile. 2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi 
convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-
se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în 
condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună 
sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. (4) În cursul cercetării disciplinare 
prealabile salariatul are 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. 
     Potrivit art. 252 din Codul muncii, (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare 
printr-o decizie emisă în formă scrisă [..] (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se 
cuprind în mod obligatoriu: (2) 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. 

 Verificând procedura de concediere supusă controlului, tribunalul a constatat că Decizia nr. 
[...]/1462/01.10.2014 nu este afectată de motive de nulitate absolută. 

 S-a reţinut în primul rând că în cauză au fost respectate dispoziţiile art. 251 din Legea nr. 
53/2003 referitoare la cercetarea disciplinară. 

  Din cuprinsul procesului verbal nr. 4200/8687/26.09.2014, încheiat cu prilejul cercetării 
disciplinare rezultă că în cadrul întâlnirii la care au participat ,,administraţia, sindicatul”, cât şi 
salariatul, după ce a fost pusă în discuţie situaţia astfel cum reiese din Referatul nr. 
4200/320/08.09.2014 întocmit de către maistrul [...], persoana cercetată a afirmat că tot ce este scris 
în referat sunt ,,chestii inventate şi minciuni”. 

În procesul verbal de cercetare disciplinară au fost consemnate şi relatările maistrului 
Sidorov Petre, care a arătat că este discreditat sistematic de către salariat, care nu-i ia în seamă 
deciziile afirmând că el îl poate înlocui oricând şi ar lua decizii mai bune, este singurul care la 
sfârşitul programului nu vine la prezenţă, comentează orice i se spune şi, mai mult, i s-a adresat 
injurios, de faţă fiind liderul sindical şi alte trei persoane. Maistrul a arătat că nu mai poate lucra cu 
salariatul şi a solictat să fie mutat în altă formaţie. 

Reprezentantul sindicatului a arătat că are ştiinţă de atitudinea şi comentariile salariatului 
făcute peste tot la adresa maistrului şi a şefului de secţie şi că a fost de faţă când l-a denigrat pe 
maistru. 
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Şi şeful de secţie, prezent fiind la discuţii, a arătat că pentru aplanarea conflictului a discutat 
cu salariatul, dar orice i s-a spus nu a fost înţeles, acesta creând mereu tensiuni, astfel că niciun 
maistru nu doreşte să-l aibă în formaţie. 

În consecinţă, s-a reţinut că susţinerile referitoare la faptul că salariatului nu i s-a respectat 
dreptul la apărare cu prilejul cercetării disciplinare nu reflectă o situaţie de fapt reală. Salariatul a 
fost prezent în faţa comisiei de disciplină, fiindu-i respectat dreptul de a susţine toate apărările în 
favoarea sa şi de a propune probele considerate necesare în acest demers. Or, apărarea formulată s-a 
rezumat la negarea faptelor imputate, salariatul făcând afirmaţia că toate sunt ,,chestii inventate şi 
minciuni”, fără a propune vreo probă în apărare. 

Şi susţinerea referitoare la împrejurarea că nu a beneficiat de asistenţă din partea sindicatului 
nu evidenţiază un fapt adevărat, liderul sindical fiind prezent. Confirmarea de către acesta din urmă 
a faptelor comise de salariat a fost determinată de împrejurarea perceperii lor nemijlocite. Liderul 
sindical nu are atribuţiile unui avocat, rolul său fiind limitat de statutul organizaţiei sindicale, având 
numai obligaţia asigurării respectării îndatoririlor contractuale asumate. 

 Este adevărat că salariatul cercetat disciplinar are dreptul de a fi asistat şi de un avocat care 
să  sprijine cercetarea prin administrarea unor probe necesare şi pertinente, dar şi prin interpretarea 
dispoziţiilor legale aplicabile. Contestatorul nu a formulat o atare cerere în faţa comisiei de 
disciplină. 

 În consecinţă, dreptul său la apărare cu prilejul cercetării disciplinare a fost respectat.  
 Cât priveşte conţinutul Deciziei de concediere nr. [...]/1462/01.10.2014, tribunalul a 
constatat că angajatorul s-a conformat obligaţiilor de a fi inserat menţiunile obligatorii prevăzute de 
art.  252 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, actul de concediere nefiind afectat de 
niciunul dintre motivele de nulitate menţionate. 
 Astfel, fapta care constituie abatere disciplinară a fost descrisă, elementele sale esenţiale 
fiind cunoscute prin descrierea realizată în chiar cuprinsul deciziei dar şi prin trimiterea la Referatul 
nr. 4200/320/08.09.2014. 
  Esenţial în reţinerea îndeplinirii obligaţiei de descriere a abaterii disciplinare este observarea 
faptului dacă această descriere permite controlul legalităţii deciziei şi formularea apărărilor de către 
salariat. Câtă vreme finalitatea legii este atinsă, cum este cazul în speţă, orice altă intepretare dată 
prevederilor art. 252 din Legea nr. 53/2003 are aptitudinea de a evidenţia un formalism excesiv. 

 În aceeaşi decizie s-a menţionat că au fost încălcate prevederile art. 131 alineatul 1 lit. o din 
Contractul Colectiv de Muncă al S.C. [...] S.A. aferent perioadei 2014-2017, potrivit cu care 
,,Unitatea poate face concedieri fără preaviz în cazuri de abatere disciplinară grave, care nu 
constituie infracţiuni, dacă angajatul are o conduită contrară regulamentului intern în relaţiile cu 
colegii şi superiorii.” 

S-a reţinut că, potrivit art. 9.1 din Regulamentul de ordine interioară, salariatul are obligaţia 
să respecte deciziile conducerii,  să fie disciplinat şi să se comporte corespunzător faţă de superiori, 
să vină la muncă în deplină capacitate de muncă astfel încât să nu reprezinte un pericol pentru sine 
sau pentru alţii. 
 În privinţa obligaţiei de inserare a motivelor pentru care au fost înlăturate apărările 
formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile, tribunalul a reţinut că salariatul nu a  
invocat fapte în apărarea sa pe care angajatorul să le fi verificat şi combătut, apărarea rezumându-se 
la negarea acuzaţiei despre care salariatul a afirmat că este o minciună. 

 Este adevărat că sarcina probei incumbă celui ce afirmă ceva nu celui care neagă, însă 
obligaţia angajatorului de a arăta motivele pentru care apărările salariatului sunt îndepărtate 
presupune invocarea de către acesta din urmă a unor fapte cu aptitudinea de a demonstra inexistența 
abaterii disciplinare şi nu simpla negare. Combaterea apărării constând în negarea faptelor rezultă 
din însăşi dovedirea faptelor ce fac obiectul acuzaţiei disciplinare. 

Relativ la temeinicia deciziei de sancţionare disciplinară, tribunalul a  reţinut că probatoriul 
administrat în cauză face dovada că salariatul este culpabil de a fi avut o conduită contrară 
regulamentului intern în relaţiile cu colegii şi superiorii, faptă care constituie abatere disciplinară 
conform art. 131 alineatul 1 lit. o din Contractul Colectiv de Muncă al S.C. [...] S.A. aferent 
perioadei 2014-2017 sancţionabilă cu desfacerea contractului de muncă. 
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În cauză, la cererea părţilor, a fost administrat interogatoriul acestora şi proba testimonială, 
la dosar fiind depuse depoziţiile martorilor [...],  [...], [...] şi [...].  

Primul dintre aceştia, în calitatea sa de Şef Secţie Schele, a arătat că reclamantul a fost mutat 
de la o formaţie de lucru la alta întrucât maiştrii au avut o relaţie dificilă cu acesta în sensul că nu se 
conforma ordinelor primite, având o atitudinea rebelă şi de neconformare, sau era iniţiatorul unor 
discuţii în cadrul cărora colegii erau denigraţi iar persoanele cu funcţii de conducere caracterizate ca 
fiind un grup de hoţi.  

Martorul a mai arătat că, în cadrul unei şedinţe de lucru, maistrul [...] a acceptat să-l 
primească pe reclamant în formaţia sa, sperând că va reuşi să-l disciplineze, ceea ce nu s-a 
întâmplat. 

Maistrul [...], ascultat la rândul său în calitate de martor, a arătat că a fost de acord să-l 
primească pe reclamant în formaţia sa de lucru, deşi ştia că este recalcitrant, întrucât a dorit să-i 
acorde o şansă. În pofida acestui fapt nici ulterior nu a dus la îndeplinire ordinele primite, 
manifestând frecvent insubordonare, nerespectând nici interdicţiile date de medicul de medicina 
muncii pentru suferinţele sale cardiace. 

În privinţa relatărilor făcute de martorii [...] şi [...], ascultaţi la propunerea reclamatului, 
tribunalul a observat că relatările făcute nu au aptitudiena de a înlătura culpabilitatea pentru faptele 
ce au condus la sancţionarea sa disciplinară.  

Martorul [...] a precizat că nu a observat ca reclamantul să vină târziu la serviciu sau sub 
influenţa băuturilor şi că nu au fost discuţii cu privire la modul în care îşi îndeplinea atribuţiile de 
serviciu. S-a reţinut însă că acest martor, exceptând perioada 2006-2007, a lucrat la un alt 
compartiment şi nu se află nici în relaţii de apropiere cu reclamantul, astfel că neperceperea faptelor 
nu exclude existența lor. 

De asemenea, martorul [...] a arătat că, în general, reclamantul a avut un comportament 
corespunzător în relaţiile sale de muncă şi nu a perceput în mod nemiijlocit vreun conflict al 
acestuia cu şefii sau colegii, dar că a auzit despre o divergenţă recentă. 

Cu privire la susţinerea că măsura concedierii este excesivă, tribunalul a reţinut că 
reclamantul a fost sancţionat anterior cu avertisment pentru fapte similare, sancţiune care nu a avut 
ca finalitate corijarea comportamentului la locul de muncă. 

Concluzionând, tribunalul a reţinut că Decizia nr. [...]/1462/01.10.2014 emisă de  intimata 
S.C. [...] Tulcea S.A. este legală şi temeinică, astfel că a respins ca neîntemeiată contestaţia 
formulată cât şi petitele accesorii. 

În privinţa cererii de obligare a angajatoarei la plata sumei de 50.000 de euro reprezentând 
daune morale pentru suferinţele fizice şi psihice cauzate de desfacerea abuzivă a contractului de 
muncă, s-a reţinut că  pentru a fi angajată o atare răspundere este necesar să se dovedească 
elementele răspunderii civile, respectiv fapta ilicită a angajatorului, prejudiciul şi legătura de 
cauzalitate.   

În raport de probele administrate în cauză, tribunalul a reţinut a nu fi întrunite condiţiile 
legale pentru antrenarea răspunderii angajatorului, nefiind dovedită cauzarea unui prejudiciu moral 
prin fapta angajatorului, desfacerea contractului de muncă fiind  legală şi temenică.  
 Cu privire la cererea de obligare a pârâtei la plata bonurilor de masă aferente perioadei 
01.11.06.2012, tribunalul a reţinut incidenţa prevederilor art.  272 din Legea 53/2003, potrivit cu 
care ,,Sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună 
dovezile în apărarea sa până la prima zi de înfăţişare.”,  precum şi a dispoziţiilor art.  168 alin. (1) 
din acelaşi act normativ, conform cărora ,,plata salariului se dovedeşte prin semnarea statelor de 
plată, precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plăţii către 
salariatul îndreptăţit.” 
 Pentru a face dovada plăţii bonurilor de masă, angajatoarea a depus la dosar, fila 154, 
situaţia analitică a tichetelor de masă distribuite salariaţilor în luna iunie 2012. 
 Prin cererea din data de 1 iulie 2015, reclamantul a arătat că înţelege să se înscrie în fals cu 
privire la acest document întrucât semnătura executată şi care face dovada încasării acestor drepturi 
nu-i aparţine.  
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 La termenul din data de 14 septembrie 2015, aşa cum prevăd dispoziţiile art. 306 alin. 2 din 
Legea nr. 134/2010, angajatoarea S.C. [...] Tulcea S.A., prin reprezentant, a arătat că nu mai 
înţelege să se servească de înscris. 
 De altfel, la termenul din data de 2 iulie 2015, martorul [...], fiindu-i prezentat documentul, a 
recunoscut că semnătura executată îi aparţine. Martorul a arătat că a primit tichetele cuvenite 
contestatorului şi i le-a predat, fapt pe care acesta din urmă nu-l mai recunoaşte. 
 Tribunalul a reţinut incidenţa prevederilor art. 167 din Legea nr. 53/2003 privind Codul 
muncii, potrivit cu care ,,Salariul se plăteşte direct titularului sau persoanei împuternicite de 
acesta.” Cum nu s-a dovedit că reclamantul l-a împuternicit pe maistrul [...] să primească în numele 
său tichetele de masă, s-a reţinut că angajatorul nu a făcut dovada plăţii în condiţiile arătate de art. 
168 alin. 2 din Legea nr. 53/2003, demersul judiciar al salariatului fiind astfel admis. 
 În considerarea argumentelor de fapt şi de drept invocate, tribunalul a admis cererea de 
chemare în judecată, în parte. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1615 din 5 octombrie 2015 pronunţată în dosarul nr. 
2050/88/2014 şi a încheierii din 20 aprilie 2015 pronunţată în dosarul conexat nr. 2345/88/2014 
a formulat apel reclamantul [...]. În motivarea apelului său, acesta a arătat următoarele: în 
fapt, în data de 11.12.2014 a primit prin poştă, odată cu întâmpinarea în acest dosar şi decizia cu nr. 
[...]/26.09.2014, împotriva căreia a formulat contestaţie şi faţă de care pârâta, prin întâmpinare a 
menţionat că i-a comunicat-o la data de 26.09.2014 sub semnătură, ceea ce în realitate nu s-a 
întâmplat; cele două dosare au fost conexate, iar în probațiune a solicitat ca pârâta să facă şi dovada 
comunicării acestei decizii la data de 26.09.2014, întrucât simpla semnătură a deciziei nu conduce 
în mod indubitabil la concluzia că a şi fost comunicată deoarece dovada comunicării directe sub 
semnătură se face sub forma: am primit, semnătura primitorului şi data înmânării, pentru a se 
stabilii exact data de la care curge acest termen, având în vedere faptul că, în josul paginii pârâta a 
menţionat, „Semnătura şi data de primire a unui exemplar a persoanei sancţionate ...” data fiind 
trecută cu caractere boldite, tocmai pentru a marca data, de la care începe să curgă termenul de 30 
de zile aşa cum prevede legiuitorul; având în vedere faptul că, instanţa de fond a admis excepţia 
considerând că, se prezumă că odată semnată a fost şi comunicată, consideră nefondată soluţia 
având în vedere că în aceeaşi zi s-a efectuat şi ancheta disciplinară, s-a redactat şi decizia de 
sancţionare, a fost şi semnată de conducere şi comunicată angajatului, acte ce formează suspiciunea 
rezonabilă că cercetarea motivelor, deliberarea şi luarea unei decizii corecte şi obiective nu putea 
avea un temei legal, motiv pentru care, solicită admiterea apelului cu consecinţa respingerii 
excepţiei tardivităţii formulării contestaţiei faţă de prima decizie şi judecarea cauzei pe fond faţă de 
ambele decizii; în ce priveşte sentinţa civilă nr. 1615/05.10.2015, urmează să se constate că, 
instanţa de fond nu a cercetat motivele de nulitate invocate menţionând generic faptul că „decizia cu 
nr. [...]/1462/01.10.2014 nu este afectată de motive de nulitate absolută” fără să motiveze care sunt 
considerentele ce au stat la baza hotărârii pronunţate; instanţa de fond în mod eronat a reţinut că în 
decizie este descrisă fapta, precizând, atât în penultimul alineat de la pag. 12, cât şi în penultimul 
alineat de la pag. 15, că decizia de concediere are în vedere atât procesul verbal de cercetare 
disciplinară nr. 4200/86S7/26.09.2014, cât şi referatul cu nr. 4200/320/08.09.2014 or, prin 
trimiterea la alte înscrisuri prin care este descrisă fapta, nu se poate suplini cerinţa prevăzută de art. 
252 alin. 2 lit a din Codul muncii, potrivit căruia decizia de concediere trebuie să conţină descrierea 
faptei ce constituie abatere disciplinară. Fapta trebuia descrisă în mod concret şi precis în conţinutul 
deciziei, pentru a permite instanţei să verifice legalitatea şi temeinicia sancţiunii aplicate, prin 
raportare la o faptă concretă şi la obligaţiile stabilite prin C.I.M., C.C.M. şi Regulamentul Intern; 
potrivit textului de lege invocat, angajatorul avea obligaţia legală, de a descrie în mod concret în 
cuprinsul deciziei de sancţionare disciplinară faptele apreciate drept abateri disciplinare, nefiind 
suficient să indice doar textele de lege sau prevederile din Regulamentul Intern încălcate de salariat; 
simpla menționare în decizia de sancționare că „Domnul [...] a avut un comportament 
necorespunzător în cadrul formației, aşa cum reiese din Referatul cu nr. 4200/320/08.09.2014”, nu 
este suficient de explicită pentru a justifica aplicarea măsurii disciplinare a desfacerii C.I.M., în 
respectarea prevederilor art. 247 alin. 2 din C.M.; trimiterea făcută în preambulul deciziei la alte 
înscrisuri întocmite de angajator, nu este de natură a complini cerinţa legii întrucât, în cazul unui 
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conflict de muncă, nu pot fi invocate în fata instanţei alte motive de fapt şi de drept decât cele 
prevăzute în decizia de concediere, lipsa mențiunilor obligatorii pe care aceasta trebuie să le 
cuprindă, neputând fi complinită prin acte anterioare, ulterioare sau concomitente cu emiterea 
deciziei şi nici prin apărări realizate în faţa instanţei (a se vedea sentinţa civilă nr. 4400/21.05.2010 
a Tribunalului Bucureşti definitivă prin decizia civilă nr. 1818R/23.03.2011 a Curţii de Apel 
Bucureşti); dacă legiuitorul înțelegea ca mențiunile din decizia de concediere să se realizeze şi prin 
alte înscrisuri decât decizia de concediere, ar fi dispus în acest sens; descrierea lacunară a faptelor 
săvârșite de reclamant, echivalează cu o lipsă a descrierii faptei, fapt ce atrage nulitatea absolută a 
deciziei de concediere; de asemenea, în lipsa descrierii faptei nu se poate aprecia dacă salariatul a 
săvârșit o abatere disciplinară, care sunt împrejurările în care a fost comisă aceasta, gradul de 
vinovăție, consecințele abaterii disciplinare, respectiv dacă angajatorul a îndeplinit criteriile de 
individualizare a sancțiunii disciplinare prevăzute de art. 250 din Codul muncii, (a se vedea sentinţa 
civilă nr. 2063/11.03.2009 a Tribunalului Bucureşti definitivă prin decizia civilă nr. 
397R/27.01.2010 a Curţii de Apel București); abaterea disciplinară trebuie să fie suficient descrisă 
pentru a putea fi apreciată în ceea ce privește elementele răspunderii disciplinare, fiind interzisă de 
legislația muncii completarea deciziei de sancționare disciplinară cu alte temeiuri de fapt şi de drept 
ce nu au fost înscrise în conținutul acesteia; al doilea motiv de nulitate expresă fiind cel prevăzut de 
art. 252 alin. 2  lit c din Codul muncii, potrivit căruia instanţa de fond trebuia să constate că decizia 
de sancţionare nu cuprinde motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de reclamant 
în timpul cercetării disciplinare; al treilea motiv de nulitate, faţă de care instanţa de fond a omis să 
se pronunţe, a fost aplicarea a două sancţiuni disciplinare pentru aceeaşi faptă, respectiv desfacerea 
C.I.M. printr-o primă decizie, începând cu data de 30.09.2014 şi desfacerea, încă o dată, a aceluiași 
C.I.M. prin cea de-a doua decizie începând cu data de 01.10.2014, fapte ce încalcă principiul 
interdicţiei dublei sancțiuni pentru aceeași faptă, atrăgând nelegalitatea deciziilor contestate şi 
nulitatea lor; chiar dacă instanţa de judecată a reţinut prin încheierea nr. 613/20.04.2015 tardivitatea 
formulării contestaţiei împotriva deciziei nr. [...]/26.09.2014 (nedefinitivă, apelabilă odată cu fondul 
cauzei), cât timp această decizie a produs efecte juridice, instanța era datoare să verifice dacă la 
momentul emiterii ei, a îndeplinit condițiile prevăzute de lege (semnată de directorul resurse umane 
şi managerul de personal, persoane fără competenţă decizională formală), cu atât mai mult cu cât o 
altă decizie de sancționare disciplinară se emite consecvenţional cu aceasta; această dublă 
sancţionare încalcă în mod evident dispozițiile imperative ale art. 249 alin. 2 din Codul muncii şi 
art. 57 din Regulamentul Intern atrăgând nelegalitatea deciziilor contestate şi pe cale de consecinţă 
nulitatea lor, în analiza cerinţelor de temeinicie a deciziei contestate, instanţa a reţinut că probatoriul 
administrat în cauză face dovada că salariatul este culpabil de a fi avut o conduită contrară 
regulamentului intern în relaţiile cu colegii şi superiorii faptă ce constituie abatere disciplinară 
conform art. 131 alin. 1 lit. o din C.C.M. sancţionabilă cu desfacerea contractului de muncă; or, în 
considerentul în care, fapta presupus a fi săvârşită de salariat, nu este suficient descrisă în decizia de 
sancţionare, instanţa de judecată nu putea aprecia dacă au fost respectate prevederile art. 247 
raportat la art. 250 din Codul muncii în sensul că, nu s-a stabilit natura faptei săvârşite de salariat 
având legătură cu munca, în sensul acţiunii sau inacţiunii săvârşită cu vinovăţie, prin care acesta a 
încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv 
de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor; de asemenea, în cazul în care 
s-ar fi reţinut o astfel de faptă în sarcina sa, instanţa de fond nu a avut în vedere circumstanţele reale 
în care s-a săvârşit fapta şi cele personale care, relevă un grad redus de vinovăţie şi o atingere 
minimă adusă desfăşurării normale a relaţiilor de serviciu de la locul de muncă; instanţa de apel 
poate observa că, acestea rezultă atât din răspunsul la interogatoriul luat pârâtei cât şi din depoziţia 
martorilor audiaţi în cauză care, susţin că reclamantul are în general un comportament adecvat la 
locul de muncă, nu a lipsit nemotivat, nu a venit târziu, nu a venit la serviciu sub influența 
băuturilor alcoolice, nu a făcut scandal, doar săvârșirea unor astfel de fapte cu gravitate mai mare, 
ar fi putut atrage sancțiunea cea mai drastică; mai mult martorii mai relevă că nu au fost discuţii cu 
privire la modul în care reclamantul își îndeplinea atribuțiile de serviciu, iar în relațiile cu colegii 
folosea un limbaj civilizat, nu jignea pe nimeni, iar cu privire la curățenia de la locul de muncă, 
acesta se ocupa de ea în mod preponderent; având în vedere că martorii propuși de contestator au 
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fost colegi cu acesta, muncind alături de el şi observând în mod direct şi continuu comportamentul 
său la locul de muncă, depoziției acestora i se putea da o relevanţă mai mare comparativ cu martorii 
propuşi de pârâtă, respectiv - [...] care afirmă că, nu a avut legături directe cu contestatorul ci 
indirect prin intermediul maiştrilor, reclamantul fiind iniţiatorul unor discuţii în care colegii erau 
denigraţi...şi a mai fost informat de atitudinea rebelă a reclamantului; în ce-l priveşte pe cel de-al 
doilea martor - [...] (a cărui credibilitate şi moralitate urmează a fi apreciată de instanţă, având în 
vedere cele constatate prin încheierea de şedinţă din data de 02.07.2015), acesta face afirmaţii 
contradictorii; chiar în situaţia reținerii faptei, astfel cum este descrisă de pârâtă, aceasta nu poate fi 
atât de gravă, încât să justifice măsura drastică de desfacere a C.I.M., legea prevăzând criteriile de 
individualizare a pedepsei, criterii care nu au fost avute în vedere la dispunerea sancţiunii, motiv 
pentru care, consideră că există o disproporţie vădită între faptă şi sancţiunea cea mai drastică 
aplicată, or legea prevede în art. 248 că sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în 
funcţie de împrejurările în care a fost comisă fapta, gradul de vinovăţie, consecinţele abaterii 
disciplinare, respectiv dacă angajatorul a îndeplinit criteriile de individualizare a sancţiunii 
disciplinare prevăzute de art. 250 din Codul muncii; de asemenea, în mod eronat a reţinut instanţa 
de fond cum că, în primul rând, au fost respectate dispoziţiile art. 261 din Codul muncii referitoare 
la cercetarea disciplinară, ba dimpotrivă, prin convocarea la comisia de disciplină nu a fost 
respectată procedura prevăzută de art. 251 alin. 2, observându-se că lipsește „obiectul”, neputându-l 
deduce prin interpretare, pentru aşi putea exercita dreptul la apărare; se evocă Decizia nr. 383/2005 
pronunţată  de Curtea Constituțională; pentru aceste considerente solicită admiterea apelului, 
casarea în parte a sentinţei apelate şi rejudecând, să se dispună anularea deciziei contestate, pentru 
nerespectarea condiţiilor de validitate prevăzute de art. 252 alin. 2 lit. a şi c din Codul muncii, cu 
consecinţa reintegrării în postul deţinut anterior, plata unor despăgubiri egale cu salariile indexate, 
majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat de la data concedierii şi până 
la efectiva reintegrare, respectiv daune morale pentru prejudiciul adus sănătății în cuantum de 
50.000 de euro cu cheltuieli de judecată. 

În probațiune, solicită readministrarea probelor de la fond, precum şi dispoziţia instanţei 
către intimată, pentru a depune la dosarul cauzei ordinul sau decizia numită „chemare” prin care, au 
fost nominalizate persoanele solicitate să muncească în zilele de 15 şi 16 august 2014, pentru a 
dovedi posibila încălcare a interdicţiei de a se prezenta la lucru în acele zile. 

În drept, art. 466-482 Cod procedură civilă, art. 78-80, 248,223, 250, 252 şi 272 din Codul 
muncii. 

Intimata pârâtă Societatea [...] Tulcea S.A. a depus întâmpinare prin care a solicitat 
respingerea apelului ca nefondat şi menţinerea hotărârilor apelate ca temeinice şi legale. În esenţă, 
aceasta a reiterat apărările formulate în faţa primei instanţe. 

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: 

În ceea ce privește decizia nr.[...]/26.09.2014: 
În cuprinsul deciziei există semnătura angajatului la rubrica corespunzătoare, atestând 

comunicarea acesteia. 
Reclamantul nu a folosit procedura 301 – 308 Cod.pr.civ. pentru a contesta realitatea 

suspendării. 
Acesta nu a contestat de altfel semnătura, apărările formulate față de excepția tardivității 

invocată de pârâtă fiind doar în sensul că nu este trecută o dată alături de semnătură (așa cum se 
consemnează în încheierea din 20.04.2015). Or, lipsa datei alături de semnătură conduce la 
prezumția că reclamantul a semnat pentru primirea deciziei în aceeași zi în care aceasta apare emisă, 
lipsa unei alte date, dacă ea ar fi fost comunicată ulterior, fiind de altfel imputabilă reclamantului 
care ar fi trebuit să dateze semnătura sa în condițiile în care data semnării ar fi fost alta decât data 
emiterii deciziei. 
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Ca urmare, în mod corect Tribunalul a reținut tardivitatea formulării contestației prin 
încheierea nr. 613/20.04.2015. 

În ceea ce privește decizia de sancționare nr.100/1462/01.10.2014: 
În conformitate cu art. 252 (2) din Codul Muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizia 

de sancţionare disciplinară 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; 
În cauză, se constată că în decizia de sancţionare contestată s-a expus motivarea aplicării 

sancțiunii astfel: „a avut un comportament necorespunzător în cadrul formației, așa cum reiese din 
Referatul nr.4200 din 08.09.2014. Maistrul [...] spune că domnul [...] nu este la prima abatere de 
acest gen, fiind atenționat în mai multe rânduri. având în vedere situația de mai sus, comisia de 
disciplină hotărăște sancționarea…” 

În decizia de sancţionare emitentul nu a indicat însă în nici un mod care sunt în concret 
faptele săvârșite de reclamant și nici la ce dată. 

Acesta a indicat numai prevederile normative pe care se întemeiază decizia respectiv art.61 
lit.a, art. 251 alin.1 și 2, art.248 alin.1 lit.e din Codul Muncii și art.131 alin.1 lit.o) din contractul 
colectiv de muncă. 

Astfel, descrierea faptei săvârșite constituie o cerinţă distinctă aşa încât, pe de o parte, 
angajatul să poată formula apărări faţă de susţinerile angajatorului şi, pe de altă parte, instanţa să 
poată verifica în concret atât existenţa faptei cât şi dacă prin aceasta s-au încălcat prevederi din  
statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de 
muncă aplicabil. De asemenea, fapta trebuie descrisă suficient încât instanța să verifice respectarea 
termenului de prescripție a răspunderii disciplinare prevăzut de art.252 din Codul Muncii. 

Este adevărat că, în unele situaţii, descrierea faptei poate fi cuprinsă într-un alt înscris, cum 
ar fi raportul de cercetare disciplinară, însă trebuie oricum respectată cerinţa ca descrierea faptei să 
fie cuprinsă în decizia de sancţionare disciplinară. 

În cauză, nu rezultă nici din cuprinsul deciziei nici din alte împrejurări că referatul  nr. 4200 
din 08.09.2014 la care se face trimitere în cuprinsul deciziei ar fi constituit anexă la decizia de 
sancţionare şi ar fi fost comunicat reclamantului pentru ca acesta să poată să formuleze critici 
concrete faţă de fapta reţinută, contrar art. 272 din Codul Muncii. 

Oricum, în acest referat nu se descrie nici o faptă a reclamantului, autorul referatului 
propunând ca reclamantul „să fie chemat la comisia de disciplină pentru probleme de disciplină şi 
nerespectarea sarcinilor date de mine”. Totodată, se propune ca reclamantul să fie mutat la o altă 
secție deoarece autorul referatului nu ar mai putea lucra cu acesta întrucât nu îi „ascultă deciziile şi 
creează în formație tensiuni şi între colegi”. 

Așadar, nu rezultă în nici un mod ce dispoziții ar fi încălcat reclamantul, ce dispoziții legale 
sau regulamentare, în ce mod și la ce dată. 

Totodată, față de prevederile art.79 din Codul Muncii care nu permit angajatorului, în caz de 
conflict de muncă, să invoce în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept ale concedierii, 
instanța nu poate avea în vedere alte susțineri ale pârâtei, cuprinse în întâmpinări de exemplu. 

Aceste considerente sunt suficiente pentru a constata de sancționare nr. 
[...]/1462/01.10.2014 decizia este lovită de nulitate, nefiind necesar a mai analiza alte aspecte 
invocate de reclamant. 

Ca o consecinţă, potrivit art.80 din Codul Muncii, se impune anularea deciziei contestate, 
reintegrarea în locul de muncă ocupat anterior concedierii şi obligarea pârâtei la plata 
despăgubirilor egale cu drepturile salariale de care ar fi beneficiat reclamantul de la data concedierii 
la data reintegrării. 

În ceea ce privește despăgubirile pentru daunele morale pretinse de reclamant, se reține că 
soluția primei instanțe, de respingere a acestei cereri, trebuie menținută chiar dacă decizia de 
sancționare urmează a fi anulată, dar pentru alte motive. 

Astfel, este adevărat că desfacerea disciplinară a contractului de muncă poate determina un 
prejudiciu moral angajatului. 
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Pe de altă parte, în unele situații, emiterea în sine a deciziei de sancționare implică 
producerea unui prejudiciu moral, de exemplu atunci când faptele imputate sunt grave dar nereale, 
punând în discuție competențele profesionale ale angajatului sau probitatea sa morală, sau când 
sancționarea are un alt motiv real care constituie o încălcare gravă a legii, cum ar fi un tratament 
discriminatoriu care în sine justifică repararea prejudiciului moral. 

În aceste cazuri revine angajatorului sarcina probei contrare conform art. 272 din Codul 
Muncii. 

În condițiile în care, însă, în decizia de sancționare nu se impută fapte concrete, astfel cum s-
a arătat, iar nulitatea deciziei intervine pentru motive referitoare la condițiile legale privind forma 
deciziei, nu există elemente care să conducă la concluzia că prejudiciul moral este implicit. 

Într-o astfel de situație reclamantul trebuie să dovedească existența unui prejudiciu moral 
sau cel puțin a unor împrejurări care să nască prezumția producerii unui prejudiciu moral întrucât 
art. 272 din Codul Muncii nu poate fi interpretat în sensul că ar obliga angajatorul la o probă 
imposibilă, cum ar fi aceea de a dovedi că nu a produs angajatului niciun prejudiciu, în lipsa 
oricărui element probatoriu al situației premisă invocate de angajat. 

Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va admite apelul, dar se va 
schimba sentinţa apelată numai în parte, în sensul anulării deciziei de desfacere disciplinară a 
contractului individual de muncă. 

Decizia civilă nr. 117/CM/23.02.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 
24. Încasarea unor sume necuvenite cu titlu de ajutor la încetarea 

raportului de serviciu. Neinvocarea competenței materiale a tribunalului până la 
primul termen de judecată în fața instanței care a pronunțat sentința. 
Inadmisibilitatea acțiunii întemeiate pe îmbogățirea fără justă cauză în cazul în 
care reclamantul are dreptul la o acțiune întemeiată pe plata nedatorată. 

 
Potrivit art. 130 alin. 2 Cod procedură civilă, sentinţa apelată poate fi anulată pe motiv de 

necompetenţă materială doar dacă aceasta a fost invocată până la primul termen de judecată în faţa 
instanţei care a pronunţat acea sentinţă. 

Izvoarele obligaţiilor sunt enumerate la art. 1165 Cod civil, care prevede că acestea „izvorăsc din 
contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, îmbogăţirea fără justă cauză, plata nedatorată, fapta ilicită, 
precum şi din orice alt act sau fapt de care legea leagă naşterea unei obligaţii”. 

Se constată din această enumerare că îmbogăţirea fără justă cauză constituie un izvor de drept 
distinct în raport cu plata nedatorată, fapt care rezultă şi din reglementarea în secţiuni diferite (secţiunile 2 
şi 3 din capitolul III al cărţii a V-a a Codului civil) a celor două fapte juridice licite aflate în discuţie. În 
aceste condiţii, acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză nu poate fi admisă dacă reclamantul are 
dreptul la o acţiune întemeiată pe plata nedatorată. 

Instanţa nu poate schimba temeiul juridic al pretenţiei deduse judecăţii, atât pentru că trebuie să 
respecte limitele învestirii, cât şi pentru că, în caz contrar, ar lipsi de orice efecte art. 1348 C. civ. privind 
caracterul subsidiar al acţiunii întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză. 

 
Art. 130 alin. 2 Cod procedură civilă 

Art. 1341 alin. 1, art. 1345 și art. 1348  Cod civil 
 

 I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 3241/10.12.2015, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 

nefondate excepţia inadmisibilităţii acţiunii, excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, 
precum şi cererea formulată la 25.02.2015 de reclamantul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Constanţa în contradictoriu cu pârâtul [...], prin care aceasta a solicitat obligarea pârâtului la plata 
sumei de 17.659 lei, reprezentând sumă încasată necuvenit cu titlu de ajutor la încetarea raportului 
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de serviciu. Totodată, tribunalul a obligat reclamantul la plata către pârât a sumei de 800 lei cu titlul 
de cheltuieli de judecată. 
 În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 

Prin decizia nr. [...]/26.07.2012 emisă de Casa de Pensii Sectorială din cadrul M.A.I., pârâtul 
[...] a fost înscris la pensie începând cu data de 24.10.2011. 

S-a reţinut că pârâtul a încetat raporturile de serviciu la data de 12.10.2011, fiind beneficiar 
al unei decizii medicale emise în data de 16.09.2011. 

În baza art. 13 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit 
din fonduri publice, poliţiştii aveau dreptul la acordarea ajutoarelor prevăzute la art. 20 din Legea 
nr. 284/2010, dacă nu pot fi menţinuţi în activitate, sunt clasaţi inapt pentru serviciul militar ori sunt 
încadraţi în grad de invaliditate sau decedaţi. 

În urma unui control realizat cu privire la modul de acordare şi de plată a ajutoarelor 
cuvenite poliţiştilor la încetarea raporturilor de serviciu, s-a constatat că în mod eronat 
reclamantului i-au fost calculate şi achitate ajutoarele prevăzute la art. 20 alin. 2 din Anexa VII la 
Legea nr. 284/2010, în condiţiile în care acestea trebuiau calculate conform alin. 1 al art. 20. 

Prin Hotărârea nr. …/17.07.2014 emisă de Comisia de Jurisdicţie a Imputaţiilor în dosarul 
nr. [...]/2014 s-a anulat decizia de imputare emisă împotriva pârâtului cu nr. [...]/03.03.2014 şi s-a 
stabilit ca unitatea păgubită (I.P.J. Constanţa) să realizeze demersuri la instanţa civilă competentă 
potrivit dreptului comun, în temeiul art. 1345 Cod civil care reglementează îmbogăţirea fără justă 
cauză. 

Art. 1348 Cod civil consacră caracterul subsidiar al unei asemenea acţiuni, stabilind că 
cererea de restituire nu poate fi admisă, dacă cel prejudiciat are dreptul la o altă acţiune pentru a 
obţine ceea ce îi este datorat. 

După cum rezultă din buletinul de calcul anexat la dosar, diferenţa de recuperat a fost 
stabilită de I.P.J. Constanţa ca diferenţă între cuantumul ajutorului plătit efectiv reclamantului şi cel 
cuvenit conform art. 20 alin. 1 din Legea nr. 284/2010, Anexa VII. 

Prin urmare, trebuie verificat cu prioritate în cuprinsul legii speciale dacă legiuitorul a pus la 
dispoziţia creditorului instituţie publică un remediu procesual pentru restabilirea legalităţii, având în 
vedere că pentru personalul din sectorul bugetar plătit din bugetul general consolidat al statului 
drepturile de natură salarială se stabilesc numai prin norme juridice de forţa legii (art. 3 lit. b). 

Art. 38 din Legea nr. 284/2010 prevede că încălcarea dispoziţiilor legii privind stabilirea 
salariului de bază individual, după caz, a soldelor funcţiilor de bază/salariilor funcţiilor de bază şi a 
indemnizaţiilor la încadrarea, promovarea şi avansarea personalului, a celorlalte drepturi, precum şi 
acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag, după caz, răspunderea 
disciplinară, materială sau penală a persoanelor vinovate, potrivit legii. 

Or, textul de lege face referire la răspunderea persoanei vinovate, în vreme ce îmbogaţirea 
fără justă cauză, ca izvor distinct de obligaţii constă într-un fapt ilicit concretizat într-o creştere 
patrimonială înregistrată de o persoană pe seama alteia, fără ca aceasta sa fie juridic justificată, dând 
dreptul la recuperarea scăderii patrimoniale. 

Actio de in rem verso oferă o şansă juridică de recuperare a ceea ce s-a plătit fără titlu, astfel 
încât existenţa unui titlu implică folosirea mijloacelor juridice de recuperare care sunt specifice 
acelui titlu, cum ar fi cazul acţiunilor ex lege. 

În cauză nu se poate reţine lipsa unui remediu procesual pentru restabilirea legalităţii, prin 
raportare la actul normativ aplicabil speţei deduse judecăţii, motiv pentru care instanţa a respins 
acţiunea ca nefondată. 

Cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte 
părţile în legătură cu activitatea lor procesuală. Având în vedere că una dintre părţi se face vinovată 
de declanşarea activităţii judiciare, partea care a pierdut procesul suportă atât cheltuielile făcute de 
ea, cât şi cheltuielile făcute de partea care a câştigat, sub condiţia ca partea interesată să facă dovada 
efectuării unor cheltuieli cu acest titlu. 

În cauză, pârâtul a făcut dovada suportării onorariului de avocat în cuantum de 800 lei, iar 
reclamantul a cazut în pretenţii, motiv pentru care în temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedură civilă 
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instanţa a obligat reclamantul la plata către pârât a sumei de 800 lei cu titlul de cheltuieli de 
judecată. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului 
Constanţa, solicitând anularea acesteia şi trimiterea cauzei spre rejudecare Judecătoriei Constanţa. 
 În motivarea cererii de apel, apelantul reclamant a arătat că sentinţa apelată a fost pronunţată 
de o instanţă necompetentă material, invocând decizia civilă nr. 1026/2012 a Înaltei Curţi de Casaţie 
şi Justiţie, precum şi faptul că în soluţionarea unui conflict de competenţă Curtea de Apel Constanţa 
a constatat într-o cauză identică competenţa judecătoriei. De asemenea, apelantul a arătat că sentinţa 
este netemeinică, eroarea de calcul pe care a făcut-o apelantul constând în interpretarea greşită a art. 
20 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 284/2010, în condiţiile în care intimatul este beneficiarul unei pensii de 
invaliditate. 

Prin întâmpinare, intimatul-pârât a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că 
tribunalul s-a declarat competent să judece cauza, astfel că în speţă nu a existat un conflict de 
competenţă. Decizia nr. 1026/2012 nu poate fi reţinută întrucât în acea cauză se punea problema 
antrenării răspunderii civile delictuale, situaţie care este diferită de cea a intimatului. Pe fond, acesta 
a arătat că a intervenit prescripţia potrivit art. 24 alin. 2 din OG nr. 121/1998. 

2. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi a fost depus la dosar un raport de 
expertiză contabilă din dosarul nr. 233/842/2015 privind pe apelant şi pe [...]. 
 

III. Analiza apelului: 
1. În ceea ce priveşte chestiunea competenţei materiale, Curtea are în vedere că art. 480 alin. 

4 Cod proc. civ. permite anularea sentinţei apelate pe motiv că aceasta a fost pronunţată de o 
instanţă necompetentă numai dacă necompetenţa a fost invocată în condiţiile legii. 

Această prevedere legală face trimitere, în privinţa competenţei materiale, la art. 130 alin. 2 
Cod proc. civ., potrivit căruia „necompetenţa materială şi teritorială de ordine publică trebuie 
invocată de părţi ori de către judecător la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate 
în faţa primei instanţe”. 

Din coroborarea acestor prevederi legale rezultă că sentinţa apelată poate fi anulată pe motiv 
de necompetenţă materială doar dacă necompetenţa a fost invocată până la primul termen de 
judecată în faţa instanţei care a pronunţat acea sentinţă. 

Cum în speţă nici instanţa şi nici părţile nu au invocat necompetenţa Tribunalului Constanţa 
până la primul termen de judecată în faţa acestei instanţe, ea a devenit competentă, iar prevederile 
art. 480 alin. 4 Cod procedură civilă privind anularea hotărârii pentru motive de necompetenţă nu 
sunt incidente în cauză. 

2. Pe fondul cauzei, Curtea constată, în limitele învestirii prin cererea de apel, că prima 
instanţă a pronunţat o hotărâre temeinică, pentru motivele care vor fi arătate în continuare şi care 
înlocuiesc în parte considerentele acesteia. 

Aşa cum a observat şi prima instanţă, acţiunea de faţă este întemeiată pe art. 1345 Cod civil, 
deci pe îmbogăţirea fără justă cauză, instanţele fiind ţinute, potrivit principiului disponibilităţii 
prevăzut de art. 22 alin. 6 Cod procedură civilă, să se pronunţe în limitele învestirii. 

De asemenea, prima instanţă a reţinut corect că art. 1348 Cod civil prevede caracterul 
subsidiar al acţiunii întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză, respectiv că „cererea de restituire nu 
poate fi admisă dacă cel prejudiciat are dreptul la o altă acţiune pentru a obţine ceea ce îi este 
datorat”. 

Caracterul subsidiar al acţiunii întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză presupune că 
aceasta nu poate fi admisă dacă reclamantul are posibilitatea de a acţiona în temeiul altui izvor de 
obligaţii, adică atunci când obligaţia la a cărei executare se tinde are un alt astfel de izvor. 

Izvoarele obligaţiilor sunt enumerate la art. 1165 Cod civil, care prevede că acestea 
„izvorăsc din contract, act unilateral, gestiunea de afaceri, îmbogăţirea fără justă cauză, plata 
nedatorată, fapta ilicită, precum şi din orice alt act sau fapt de care legea leagă naşterea unei 
obligaţii”. 
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Se constată din această enumerare că îmbogăţirea fără justă cauză constituie un izvor de 
drept distinct în raport cu plata nedatorată, fapt care rezultă şi din reglementarea în secţiuni diferite 
(secţiunile 2 şi 3 din capitolul III al cărţii a V-a a Codului civil) a celor două fapte juridice licite 
aflate în discuţie. În aceste condiţii, acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză nu poate fi 
admisă dacă reclamantul are dreptul la o acţiune întemeiată pe plata nedatorată. 

Instanţa nu poate schimba temeiul juridic al pretenţiei deduse judecăţii, atât pentru că trebuie 
să respecte limitele învestirii, cât şi pentru că, în caz contrar, ar lipsi de orice efecte art. 1348 C. civ. 
privind caracterul subsidiar al acţiunii întemeiate pe îmbogăţirea fără justă cauză. 

3. În speţă, reclamantul arată că a plătit din eroare pârâtului ajutorul la încetarea raportului 
de serviciu prevăzut de art. 20 alin. 2 din Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010, rezultând cu evidenţă 
că se prevalează de o plată nedatorată. 

Or, în privinţa plăţii nedatorate, art. 1341 alin. 1 C. civ. prevede că „cel care plăteşte fără a 
datora are dreptul la restituire”. Există prin urmare, în ipoteza unei plăţi nedatorate precum cea 
invocată în speţă, o acţiune întemeiată pe faptul juridic licit constând în plata nedatorată, caz în care 
art. 1348 C. civ. nu permite admiterea acţiunii întemeiate pe faptul juridic licit constând în 
îmbogăţirea fără justă cauză prevăzută de art. 1345 C. civ. 

Constatând, în limitele învestirii prin cererea de apel, că prima instanţă a făcut o corectă 
aplicare a legii, pronunţând o hotărâre legală şi temeinică, în sensul care 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. 266/CM/25.05.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 
25. Neacordarea de către Ministerul Apărării Naționale a ajutorului la 

trecerea în rezervă cuvenit reclamantului. Achitarea acestuia doar la momentul 
încetării interdicției legale. 

 
Prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2015, pronunţată în procedura dezlegării unei 

chestiuni de drept, obligatorie pentru instanţe, s-a stabilit că „dispoziţiile art. 9 din Legea nr. 118/2010 
privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu modificările şi completările 
ulterioare, vizează exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor, în sensul că 
acesta este suspendat în perioada 3 iulie - 31 decembrie 2010, şi nu existenţa acestui drept”.  

„Raţiunea acestei interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a actelor normative prin care 
legiuitorul a dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind 
ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015. Sub acest aspect, relativ la măsurile financiare instituite prin 
Legea nr. 283/2011 pentru anul 2012, Curtea Constituţională a reţinut că aceste măsuri nu aduc atingere 
însăşi substanţei drepturilor băneşti vizate, ci doar amână acordarea ajutoarelor/indemnizaţiilor pe o 
perioadă limitată de timp, pentru a nu se crea o datorie bugetară imposibil de acoperit, în contextul unui 
echilibru financiar marcat de criză”. 

 
Art. 20 din Anexa nr. VII din Legea nr. 284/2010 
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2015,  

pronunţată în procedura dezlegării unei chestiuni de drept 
Art. 9 din Legea nr. 118/2010 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 2727/21.10.2015, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a respins ca 

neîntemeiată cererea formulată la 06.06.2014 de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtul 
Ministerul Apărării Naţionale, prin care acesta a solicitat obligarea pârâtului la plata ajutorului la 
trecerea în rezervă prevăzut de art. 20 din Anexa nr. VII din Legea nr. 284/2010, actualizat cu 
indicele preţurilor de consum, precum şi a dobânzii legale aferente şi a cheltuielilor de judecată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele:    
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Reclamantul [...] ca beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă stabilită prin decizia 
nr.123216/11.11.2011, solicită  aplicarea dispoziţiilor art. 20 al. 1 din Anexa VII la Legea nr. 
284/2010. 

Potrivit art.20 alin.1 din Legea-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 
plătit din fonduri publice, sporurile, indemnizaţiile, primele şi compensaţiile specifice domeniului 
de activitate ce se acordă personalului bugetar sunt prevăzute în anexele nr. I - VIII. 
         În cuprinsul anexei VII este reglementată Familia Ocupaţională de Funcţii Bugetare 
"Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională", care la art.20 alin.2 prevede pretenţia solicitată de 
reclamant, în sensul că “personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din 
sistemul administraţiei penitenciare, trecuţi în rezervă sau direct în retragere, respectiv ale căror 
raporturi de serviciu au încetat, cu drept la pensie de serviciu, înainte de împlinirea limitei de vârstă 
de pensionare prevăzute de lege, mai beneficiază, pentru fiecare an întreg rămas până la limita de 
vârstă de pensionare sau, în situaţia în care pot desfăşura activitate peste această limită, până la 
limitele de vârstă în grad la care pot fi menţinute în activitate categoriile respective de personal, de 
un ajutor egal cu două solde ale funcţiei de bază, respectiv cu două salarii ale funcţiei de bază”. 

Aceste dispoziţii legale se coroborează cu dispoziţiile art. 13 alin. 1 din Legea nr. 285/2010 
privind salarizarea pe anul 2011 a personalului plătit din fondurile publice, unde se prevede că în 
anul 2011, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau indemnizaţiilor prevăzute la ieşirea 
la pensie, la încetarea raporturilor de serviciu sau trecerea în rezerva, nu se aplică.  

Interpretarea acestor dispoziţii legale se realizează potrivit principiului tempus regit actum, 
potrivi căruia norma de drept se aplică raporturilor juridice la momentul la care acestea au luat 
fiinţă. Pentru reclamant, încetarea raporturilor de serviciu a avut loc la data de 11.11.2011, prin 
pensionare, astfel că, în acest an nu au fost acordate drepturile sub forma ajutorului financiar fiind 
stabilită neplata ajutorului şi nu suspendarea plaţii drepturilor cuvenite. 

 
 II. Apelul:  
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel reclamantul [...], solicitând schimbarea în tot a 
acesteia în sensul admiterii acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, apelantul reclamant a arătat că interpretarea tribunalului că prin 
legile anuale pentru anul 2012 şi următorii nu s-au acordat inclusiv drepturile născute în anul 2011, 
pe motiv că legea nu distinge între drepturile născute în ani diferiţi, intră în conflict cu principiul 
neretroactivităţii lei prevăzut de art. 15 alin. 2 din Constituţie. Faptul că în legile anuale care au 
urmat nu se prevede clar ce drepturi nu se acordă nu înseamnă că se referă şi la cele născute în anul 
2011 pentru că drepturile pentru anul 2011 au fost amânate distinct, prin Legea nr. 285/2010, iar 
dacă se dorea o perioadă mai mare de suspendare a plăţii acestora se prevedea clar şi încă de la 
început perioada dorită, pentru a nu da naştere la interpretări. Într-un caz similar, care prevedea 
suspendarea primelor de vacanţă în perioada 2001-2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat 
în decizia în interesul legii nr. 23/2005 că nu este posibil să se aplice şi în prezent nici dispoziţiile 
de prelungire succesivă a termenelor de punere în aplicare pentru că s-ar contraveni principiului 
neretroactivităţii legii civile. Principala consecinţă este că dreptul exista la 01.01.2012. Tribunalul 
nu a ţinut cont de decizia ÎCCJ  nr. 16/2015 pronunţată pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. 

2. Prin întâmpinare, intimatul pârât a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând că 
aplicarea prevederilor legale privind ajutorul solicitat a fost amânată prin acte normative succesive, 
iar în decizia ÎCCJ nr. 16/2015 s-a reţinut că raţiunea interpretării date de instanţa supremă este 
impusă şi succesiunea în timp a actelor normative prin care legiuitorul a dispus, cu caracter 
temporar, măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 
noi. 

 
III. Analiza apelurilor: 
1. În cauză se solicită în principal obligarea pârâtului la plata ajutorului la trecerea în rezervă 

prevăzut de art. 20 din Anexa nr. VII din Legea nr. 284/2010, în condiţiile în care apelantul a 
dobândit dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând de la 1.06.2011. 
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Potrivit art. 13 alin. 1 din Legea nr. 285/2010, „în anul 2011, dispoziţiile legale privind 
acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea 
raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică”. 

De asemenea, potrivit art. 9 din art. II din OUG nr. 80/2010, „în anul 2012 nu se acordă 
ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de 
serviciu ori la trecerea în rezervă”. 

Art. 2 din OUG nr. 84/2012 a prevăzut că prevederile art. II din OUG nr. 80/2010 „se aplică 
în mod corespunzător şi în anul 2013”, iar art. 10 alin. 1 din OUG nr. 103/2013 a prevăzut că „în 
anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, 
încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă”. 

În continuare, potrivit art. 9 alin. 1 din OUG nr. 83/2014, „în anul 2015, dispoziţiile legale 
privind acordarea ajutoarelor sau, după caz, indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea 
raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă nu se aplică”, iar prin art. 11 alin. 1 din OUG nr. 
57/2015 s-a prevăzut că „în anul 2016, dispoziţiile legale privind acordarea ajutoarelor sau, după 
caz, a indemnizaţiilor la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea 
în rezervă nu se aplică”. 

Se constată din analiza acestor prevederi legale că prin acte normative succesive s-a 
prevăzut că ajutoarele la trecerea în rezervă nu se acordă în perioada 2011-2016. 

Contrar susţinerii apelantului, se reţine că prevederile legale citate nu sunt în mod rezonabil 
susceptibile de interpretări diferite, fiind clare în sensul că prevăd neacordarea mai multor drepturi, 
inclusiv ajutoarele la trecerea în rezervă, indiferent de data la care a avut loc trecerea în rezervă, 
adică fie în anul în care intrat în vigoare fiecare act normativ în parte, fie într-unul dintre anii 
anteriori. Astfel, se prevede de fiecare dată că nu se acordă astfel de ajutoare în anul respectiv, fără 
nicio distincţie în funcţie de anul în care a avut loc trecerea în rezervă. 

2. Decizia în interesul legii nr. 23/2005, invocată de apelant, are în vedere o situaţie esenţial 
diferită de cea incidentă în speţă. Astfel, după ce dreptul la prima de concediu a fost suspendat prin 
acte normative succesive, acesta nu a mai fost prevăzut de legislaţia referitoare la salarizare. 
Instanţa supremă a constatat că efectele actelor normative de suspendare sau de amânare a punerii 
în aplicare a dispoziţiei legale referitoare la dreptul dobândit se limitează la perioada cât a fost în 
vigoare actul normativ care a prevăzut dreptul respectiv. De asemenea, s-a reţinut că au procedat 
corect instanţele care au considerat că dreptul la acţiune s-a născut la data la care a încetat orice 
cauză de suspendare ori de neaplicare a prevederilor referitoare la prima de concediu, a căror punere 
în aplicare a fost suspendată sau amânată prin acte normative temporare. 

Rezultă astfel că dreptul la acţiune pentru valorificarea unui drept afectat de incidenţa unor 
acte normative de suspendare, amânare sau neaplicare a prevederilor legale care îl consacră, se 
naşte la data încetării acţiunii acestor acte normative, a căror acţiune nu se prelungeşte dincolo de 
termenul prevăzut sau de data abrogării actului normativ care prevede dreptul respectiv. 

Prin urmare, instanţele sunt datoare să recunoască efectul actelor normative succesive care 
suspendă sau amână aplicarea unor prevederi legale care consacră drepturi, precum şi să asigure 
exerciţiul acestor drepturi imediat ce efectul suspendării sau al amânării a încetat. 

Înţelegerea corectă a momentului încetării suspendării sau aplicării prevederii legale care 
consacră dreptul este esenţială, întrucât recunoaşterea eronată cu anticipaţie a dreptului la acţiune 
înainte de data încetării suspendării sau amânării atrage pe cale de consecinţă constatarea, la fel de 
greşită, a stingerii dreptului la acţiune prin prescripţie pentru persoanele care s-au întemeiat corect 
pe prevederile suficient de clare ale actelor normative prin care exercitarea dreptului a fost 
suspendată sau amânată şi au aşteptat încetarea acestei suspendări sau amânări până să sesizeze 
instanţa de judecată. 

3. Anterior intrării în vigoare a art. 20 din Anexa nr. VII din Legea nr. 284/2010, ajutoarele 
la trecerea în rezervă au fost reglementate de pct. 2 alin. 1 şi 2 din anexa nr. IV/2 la Legea nr. 
330/2009. Potrivit art. 9 din Legea nr. 118/2010, „începând cu data intrării în vigoare a prezentei 
legi nu se mai acordă ajutoare sau, după caz, indemnizaţii la ieşirea la pensie, retragere ori la 
trecerea în rezervă”, iar potrivit art. 16 alin. 1, aceste dispoziţii s-au aplicat până la 31.12.2010. 
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Prin decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2015, pronunţată în procedura 
dezlegării unei chestiuni de drept, obligatorie pentru instanţe, s-a stabilit că „dispoziţiile art. 9 din 
Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, cu 
modificările şi completările ulterioare, vizează exerciţiul dreptului la acordarea ajutoarelor sau, 
după caz, indemnizaţiilor, în sensul că acesta este suspendat în perioada 3 iulie-31 decembrie 2010, 
şi nu existenţa acestui drept”. „Raţiunea acestei interpretări este impusă şi de succesiunea în timp a 
actelor normative prin care legiuitorul a dispus, cu caracter temporar, măsura neaplicării 
dispoziţiilor legale privind ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015. Sub acest aspect, relativ la 
măsurile financiare instituite prin Legea nr. 283/2011 pentru anul 2012, Curtea Constituţională a 
reţinut că aceste măsuri nu aduc atingere însăşi substanţei drepturilor băneşti vizate, ci doar amână 
acordarea ajutoarelor/indemnizaţiilor pe o perioadă limitată de timp, pentru a nu se crea o datorie 
bugetară imposibil de acoperit, în contextul unui echilibru financiar marcat de criză”. 

Instanţa supremă a reţinut jurisprudenţa Curţii Constituţionale, potrivit căreia aceste drepturi 
nu fac parte din categoria drepturilor fundamentale, astfel că legiuitorul este în drept să dispună cu 
privire la conţinutul, limitele şi condiţiile de acordare a acestora, precum şi să dispună diminuarea 
ori chiar încetarea acordării lor, fără a fi necesară întrunirea condiţiilor stabilite de art. 53 din Legea 
fundamentală. De altfel, instanţa de contencios constituţional a reţinut constant în jurisprudenţa sa 
faptul că statul are deplină legitimitate constituţională de a acorda sporuri, premii periodice şi alte 
stimulente personalului plătit din fonduri publice, în funcţie de veniturile bugetare pe care le 
realizează. Acestea sunt drepturi salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale consacrate şi 
garantate de Constituţie. Legiuitorul are libertatea de le modifica în diferite perioade de timp, de a le 
suspenda şi chiar de a dispune anularea lor. 

Se reţine în consecinţă că decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 16/2015 sus citată a 
privit strict interpretarea art. 9 din Legea nr. 118/2010 în contextul în care caracterul temporar al 
normei rezulta din coroborarea cu art. 16 din aceeaşi lege, dar şi că prin aceasta s-a avut în vedere 
„măsura neaplicării dispoziţiilor legale privind ajutoarele/indemnizaţiile în anii 2011-2015”. 
 În această situaţie, pârâtul a aplicat corect prevederile legale ale actelor normative prin care 
s-a prevăzut neacordarea ajutorului la trecerea în rezervă cuvenit reclamantului, care va fi achitat 
acestuia doar la momentul încetării interdicţiei legale. 

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 de pârâtă ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 243/CM/27.04.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 
26. Obligare la plata diferențelor de salariu reprezentând includerea 

premiului anual în salariul lunar. Respingere. Modificarea modalității de 
acordare a unor beneficii și nu lipsirea beneficiarilor de acestea. 

 
 Prin art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice, s-a prevăzut în mod expres că sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai 
acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce 
se acordă în anul 2011 personalului plătit din sectorul bugetar. 
 Prin Decizia nr. 21/18.11.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea uniformizării 
practicii, a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 
din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, premiul 
pentru anul 2010 prevăzut de art. 25 din Legea nr. 330/2009 a fost inclus în majorările salariale stabilite 
pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010. 
 Instanţele au obligaţia de a-şi orienta jurisprudenţa în acord cu soluţia pronunţată în interesul legii, 
nemaiputându-se pronunţa în sensul contrar deciziei pronunţate de instanţa supremă nici măcar reţinând 
considerente noi, dar cu atât mai mult pentru considerente care au făcut deja obiectul analizei cu ocazia 
soluţionării recursului în interesul legii. 
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Art. 25 alin. 4 din Legea nr. 330/2009 
Art. 39 din Legea nr. 284/2010 
Art. 8 din Legea nr. 285/2010 

Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 21/18.11.2013 
Decizia Curții Constituţionale nr. 115/2012  

 
Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I civilă sub nr. 

8144/118/2015,  reclamantele [...] şi [...], în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Public – Parchetul 
de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa şi 
Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa au solicitat: 

- obligarea pârâţilor la acordarea despăgubirilor constând în drepturi băneşti provenite din 
premiul anual neinclus în fapt în majorarea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 285/2010, începând cu 
data de 12.20.2012 până la includerea acestora în salariul lunar al fiecărei reclamante, reactualizat 
în funcţie de indicele de inflaţie la data plăţii efective; 

- obligarea pârâţilor la calcularea drepturilor salariale pentru fiecare reclamantă, prin 
majorarea salariului de bază cu drepturile aferente premiului anual mai sus menţionat, începând  de 
la data pronunţării hotărârii; 

- obligarea pârâţilor la plata de daune interese reprezentând dobânzi calculate asupra 
sumelor prevăzute la pct.1, începând de la data de 12.10.2012, calculate potrivit OG nr. 13/2011 
privind nivelul dobânzii legale. 

În motivarea acţiunii, reclamantele susţin că, în drept, premiul anual a fost inclus în salariul 
lunar începând cu 01.01.2011, iar în fapt, salariul primit nu conţine diferenţa solicitată la punctul 1 
din petitul cererii. 

Se apreciază că acest drept a fost prevăzut de legislaţia în vigoare pentru anul calendaristic 
anterior, fiind un drept câştigat, care nu mai poate fi desfiinţat în mod retroactiv. În acest sens Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie în soluţionarea unui recurs în interesul legii a statuat "dreptul la 
acordarea premiului anual nu a fost înlăturat prin abrogarea art. 25 din Legea - cadru DT. 330/2009, 
ci reprezintă în continuare, o creanţă lichidă şi exigibilă a angajatului asupra angajatorului său, 
modificată fiind, în concret, numai modalitatea de acordare, şi anume eşalonat şi succesiv, in cursul 
anului 2011, respectiv prin creşterea, in mod corespunzător, a cuantumului salariului 
soldei/indemnizaţiei de bază. 

Se mai arată că şi Curtea Constituţională, printr-o interpretare similară, cu caracter 
deopotrivă obligatoriu, a statuat asupra modalităţii în care subzistă dreptul de creanţă al 
angajatorului în cadrul raportului juridic cu angajatorul, în sensul că, deşi acesta nu mai poate fi 
acordat în forma anterioară, prevăzută de art. 25 din Legea cadru nr. 330/2009, a fost înlocuit, în 
drept, iar nu şi în fapt, cu o nouă modalitate de  plată, prevăzută de lege, prin executarea succesivă 
(deciziile nr. 115/2.02.2015 şi nr. 257/2012). Ca atare, sumele aferente premiului anual nu au fost 
prevăzute de legislaţia în vigoare pentru anul calendaristic anterior, reprezentând un drept câştigat 
care trebuie recunoscut integral pentru a avea caracter efectiv, nu iluzoriu. 

În legătură cu acest principiu, se arată că, prin art. 1 din Codul civil este consacrat, în 
concordanţă cu prevederea înscrisă la art.15 alin.2 din Constituţie, principiul neretroactivităţii 
legilor. Drept consecinţă, ori de câte ori efectele susceptibile a se produce din raportul anterior şi 
care s-au realizat înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi nu mai pot fi modificate ca urmare a 
adoptării noii legi, care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. Se susţine că, în cazul 
dedus judecăţii, dreptul în al cărui conţinut patrimonial este inclus premiul anual aferent anului 
2011 era deja câştigat, chiar dacă plata a fost amânată până în luna ianuarie 2011. 

Se arată, de asemenea că, potrivit dispoziţiilor art. 20 din Constituţia României, intitulat 
"Tratatele internaţionale privind drepturile omului", dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor vor fi interpretare şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte. Se apreciază că, în 
interpretarea contrară, restrângerea dreptului de plată a despăgubirilor reprezentând sumele de bani 
aferente unui drept deja câştigat constituie o ingerinţă asupra substanţei însăşi a dreptului 
recunoscut prin decizia nr. 21/2013 pronunţată de ÎCCJ, ingerinţă ce are ca efect privarea de bunuri, 
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în sensul celei de-a doua fraze a primului paragraf al art. 1 din protocolul nr. 1 la Convenţia 
Europeană a Drepturilor omului. 
 În drept, acţiunea este întemeiată pe dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, interpretat 
prin prisma deciziei nr. 13/2013 a ÎCCJ, decizia Curţii Constituţionale nr.115/2.02.2015, decizia 
Curţii Constituţionale nr. 257/2012, art.1 din primul protocol adiţional la convenţia CEDO, 
Directiva Consiliului nr. 2000178/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de 
tratament în ceea ce priveşte în cadrarea în muncă, art. 272 Codul Muncii. 

Prin întâmpinare, pârâtul Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa a invocat, pe cale de excepţie, necompetenţa teritorială a instanţei  faţă de  dispoziţiile 
alin.3 raportat la alin.1 ale art. 127 Cod procedură civil. Tot pe cale de excepţie, a mai invocat 
nulitatea acţiunii pentru nerespectarea disp. art. 194 lit.c) şi d) Cod procedură civilă, precum şi lipsa 
calităţii procesual pasive. 

Tot prin întâmpinare, pârâtul Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie  a  invocat necompetenţei teritoriale a instanţei  faţă de  dispoziţiile alin.3 raportat 
la alin.1 ale art. 127 Cod procedură civil,  excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru neparcurgerea 
procedurii prealabile prevăzută de disp.art. 7 din Legea nr. 285/2010 şi excepţiei prescrierii 
dreptului material la acţiune. 

La termenul de judecată din data de 6 aprilie 2016, instanţa s-a pronunţat asupra excepţiilor 
invocate de pârâţi. 

Astfel s-a respins ca nefondată excepţia necompetenţei teritoriale, având în vedere că 
instanţa sesizată nu este instanța la care reclamantele îşi desfăşoară activitatea. 

De asemenea, a fost respinsă excepţia inadmisibilităţii acţiunii întemeiată pe disp. art. 7 din 
Legea nr. 285/2010, având în vedere că instanța este competentă să soluționeze pretențiile 
reclamantelor întrucât acestea vizează plata unor drepturi de natură salarială, nefiind vorba despre 
contestații întemeiate pe dispozițiile art.7 din Legea nr. 285/2010. Aceasta întrucât art.7 alin.1 din 
acest act normativ are în vedere soluționarea contestațiilor în legătură cu "stabilirea salariilor de 
bază individuale, a sporurilor, a premiilor și a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor 
prezentei legi";, iar pretenția reclamantelor este întemeiată pe dispozițiile art. 8 din Legea 285/2010, 
fără a se raporta la o decizie prin care să fi fost stabilit cuantumul premiului anual .  

În plus, competența instanței de dreptul muncii este dată și de incidența dispozițiilor art. 278 
alin.2 din Codul muncii, conform cărora prevederile acestui cod se aplică cu titlu de drept comun și 
acelor raporturi juridice de muncă neîntemeiate pe un contract individual de muncă , în măsura în 
care reglementările speciale nu sunt complete și aplicarea lor nu este incompatibilă cu specificul 
raporturilor de muncă respective.  

Cum obiectul cererii este acordarea unor drepturi de natură salarială, solicitare pentru care 
dispoziția legală nu impune urmarea unei proceduri prealabile, a fost respinsă şi excepția 
inadmisibilității invocată de pârâtul Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. 

S-a respins nulitatea acţiunii pentru nerespectarea disp.art. 194 lit.c) şi d) Cod procedură 
civilă, având în vedere că este depăşită procedura prealabilă.  

De asemenea, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesual pasive a Ministerul Public – 
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, având în vedere  calitatea acestuia de ordonator de 
credite. 

Prin sentinţa civilă nr. 726 din data de 06 aprilie 2016, Tribunalul Constanţa a admis  
excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru pretenţiile anterioare datei de 29.12.2012 
fiind respinse ca prescrise aceste pretenţii. 

A fost respinsă acţiunea formulată de  reclamantele [...] şi [...], în contradictoriu cu pârâţii  
Ministerul Public – Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul de pe lângă 
Curtea de Apel Constanţa, Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa,  ca nefondată. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut, în esenţă următoarele:  
În cauză reclamantele au solicitat obligarea pârâţilor  la acordarea despăgubirilor constând 

în drepturi băneşti provenite din premiul anual neinclus în fapt în majorarea prevăzută de art. 8 din 
Legea nr. 285/2010, începând cu data de 12.20.2012. Conform art. 2501 Cod civil ”Drepturile la 
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acţiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripţiei  extinctive, afară de cazul in care prin 
lege s-ar dispune altfel”. 

Potrivit art.2517 Cod civil „Termenul prescripţiei este de 3 ani, daca legea nu prevede 
altfel”. 

Cum în speţa de faţă, cererea reclamantelor are un obiect patrimonial şi cum această cerere 
depăşeşte termenul de prescripţie de 3 ani prevăzut de lege, instanţa a admis excepţia şi a respins 
cererea pentru pretenţiile anterioare datei de 29.12.2012. 

Pe fondul cauzei s-a constatat că acţiunea este nefondată. 
Reclamantele sunt personal bugetar ale căror drepturi salariale sunt stabilite prin lege, 

potrivit dispoziţiilor art. 162 alin. 3 Codul muncii. Prin Decizia nr. 21/18.11.2013, pronunţată de 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, cât şi prin Deciziile nr. 115/2012 şi nr. 257/2012 ale Curţii 
Constituţionale s-a reţinut că dreptul de a pretinde acordarea premiului sub forma unui salariu de 
bază scadent în prima lună a anului următor celui lucrat s-a stins odată cu abrogarea Legii-cadru nr. 
330/2009, fiind înlocuit cu o nouă modalitate de plată, prevăzută de lege, prin executare succesivă. 

Într-adevăr, în condiţiile dispoziţiei exprese a articolului 8 din Legea nr. 285/2010, suma 
reprezentând premiul anual aferent anului 2010 nu se mai acordă. Prin ipoteza legii, acesta a fost 
considerat ca avut în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă începând cu anul 2011, 
prin creşterea în mod corespunzător a cuantumului salariului/soldei/indemnizaţiei de bază. 

Curtea Constituţională a constat că art. 8 din Legea nr. 285/2010 reglementează, pe de-o 
parte, încetarea acordării premiului anual începând cu luna ianuarie 2011 iar, pe de altă parte, 
prevede că aceste sume vor fi cuprinse în creşterile salariale ce se acordă în anul 2011 personalului 
din sectorul bugetar, prin includerea acestora în salariul/solda/indemnizaţia de bază a angajatului, 
potrivit reglementărilor din aceeaşi lege. Curtea a mai constatat că majorarea salarială din anul 
2011, rezultată ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizaţia de 
bază, este acordată şi în continuare, dovadă că de la 1 ianuarie 2012 a rămas în plată acelaşi nivel al 
retribuţiei, în condiţiile în care legiuitorul a ales să nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011. 

Prin decizia nr. 21/18 noiembrie 2013, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
recurs în interesul legii, s-a stabilit că premiul anual aferent anului 2010, reglementat iniţial prin art. 
25 din Legea-cadru nr. 330/2009, a fost inclus, potrivit art. 8 din Legea nr. 285/2010, de către 
legiuitor în noua reglementare salarială, sub forma unor majorări salariale stabilite în art. 1 din 
Legea nr. 285/2010, fără a mai putea fi acordat în forma supusă vechii reglementări. 

Interpretarea instanţei supreme în sensul că premiul anual aferent anului 2010 a fost inclus 
sub forma unor majorări salariale stabilite în art. 1 din Legea nr. 285/2010 se impune obligatoriu 
potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. 4 Cod procedură civilă. în plus, înalta Curte a reţinut că nu se 
poate analiza includerea premiului în majorările salariale prevăzute de art. 1 din Legea nr. 
285/2010, ca argument de menţinere a dreptului la plata premiului în forma anterioară, întrucât ar 
contraveni celor stipulate cu forţă obligatorie de Curtea Constituţională. 

În condiţiile în care atât Înalta Curte, cât şi Curtea Constituţională, au statuat că majorările 
salariale stabilite potrivit art. 1 din Legea nr. 285/2010 au inclus, potrivit art. 8, şi premiul anual 
aferent anului 2010, drepturile lunare plătite reclamanţilor pe durata aplicabilităţii actului normativ 
fiind calculate cu aceste majorări, instanţa nici nu mai poate face verificări şi nici nu mai poate 
dispune în contra acestor aspecte, deciziile având caracter obligatoriu, potrivit legii. 

Instanţa reţine, totodată, că în cadrul controlului de constituţionalitate, s-a reţinut în 
cuprinsul Deciziei nr. 115/09.02.2012 că prevederile art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice nu încalcă nicio prevedere 
constituţională. Sumele solicitate de reclamanţi reprezintă drepturi salariale suplimentare, iar nu 
drepturi fundamentale, consacrate şi garantate de Constituţie, legiuitorul fiind în drept, totodată, să 
instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, premii periodice şi alte stimulente, pe 
care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal cărora li se acordă, le poate modifica în 
diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. Aşadar, Curtea a reţinut că nu se poate 
vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se reclamă încetarea acordării unui astfel de 
stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, aşa încât nu este incident art. 41 din 
Constituţie, care garantează salariaţilor dreptul la salariu. 
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Obligaţia de plată a unor sume de bani reglementată prin lege se constituie într-un drept de 
creanţă al angajatului asupra angajatorului. în acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a 
arătat, de pildă în Hotărârea din 8 noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, 
paragraful 23, că ţine de marja de apreciere a statului acordarea beneficiilor plătite din fonduri 
publice angajaţilor săi. Statul poate introduce, suspenda sau înceta plata acestor beneficii, adoptând 
în acest sens modificările legislative corespunzătoare. însă, în cazul în care o dispoziţie legală în 
vigoare prevede acordarea unor asemenea beneficii, iar condiţiile prevăzute de lege sunt îndeplinite, 
autorităţile statului nu pot refuza în mod deliberat plata acestora pe perioada cât prevederile legale 
sunt în vigoare. 

Legiuitorul, prin aceleaşi dispoziţii de lege criticate - art. 8 din Legea nr. 285/2010 -, a 
prevăzut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 să fie avute în vedere la stabilirea 
majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea 
acestora în salariul/solda/indemnizaţia de bază a angajatului, potrivit reglementărilor din aceeaşi 
lege. Aşadar, beneficiul premiului anual pe 2010, care reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă 
a angajatului asupra angajatorului său, este astfel recunoscut de acesta din urmă, modificată fiind, în 
concret, numai modalitatea de acordare, şi anume eşalonat şi succesiv, respectiv prin creşterea, în 
mod corespunzător, a cuantumului salariului/soldei/ indemnizaţiei de bază. De altfel, nici art. 25 
alin. 4 teza finală din Legea-cadru nr. 330/2009, în prezent abrogată, care prevedea acordarea 
acestui premiu "începând cu luna ianuarie a anului următor perioadei pentru care se acordă 
premiul", nu impunea o modalitate de executare uno ictu a obligaţiei de plată, astfel că legiuitorul 
poate să reglementeze o modalitate de plată eşalonată care să satisfacă şi să menţină un echilibru 
rezonabil, pe de o parte, între interesele angajaţilor în cauză, şi, pe de altă parte, interesul public sub 
aspectul gestionării resurselor bugetare în contextul actualei crizei economice. 

Totodată, s-a constatat că, potrivit prevederilor OUG nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 
din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi 
pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, referitoare la instituirea pentru anul 2012 a unor 
măsuri financiare în domeniul bugetar, creşterea salarială din anul 2011, rezultată ca urmare a 
includerii premiului anual din 2010 în salariul/ solda/ indemnizaţia de bază, este acordată şi în 
continuare, dovadă că de la 1 ianuarie 2012 a rămas în plată acelaşi nivel al retribuţiei, în condiţiile 
în care legiuitorul a ales să nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011. 

În concluzie, s-a constatat că nu se poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale şi 
convenţionale referitoare la dreptul de proprietate privată. Premiul anual pe anul 2010 reprezintă o 
creanţă certă, lichidă şi exigibilă, pe care angajatul o are asupra angajatorului public şi constituie un 
"bun" în sensul art. 1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, dar dispoziţiile de lege criticate 
prevăd, în acelaşi timp, doar modalitatea prin care statul urmează să-şi execute întru totul această 
obligaţie financiară, în forma arătată mai sus, fără a fi afectate în niciun fel cuantumul sau 
întinderea acestei creanţe. 

Nu se poate reţine nici încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile, consacrat de art. 
15 alin. 2 din Constituţie. Dispoziţiile art. 8 din Legea nr. 285/2010, prin conţinutul lor normativ, nu 
vizează efectele juridice stinse ale unui raport juridic născut sub imperiul legii vechi, pentru a fi 
posibilă constatarea încălcării principiului neretroactivităţi legii. 

Totodată, se constată că dispoziţiile de lege criticate se aplică în egală măsură întregului 
personal din sectorul bugetar. 

Prin urmare, reclamantele sunt personal bugetar, iar drepturile acestora sunt stabilite prin 
lege, potrivit dispoziţiilor art. 162 alin. 3 Codul muncii. Adoptarea Legii nr. 285/2010 reprezintă 
prerogativa legiuitorului de a adopta acte normative în materia drepturilor salariale. 

Împotriva sentinţei civile nr. 726 din 6.04.2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 
termen legal au declarat apel reclamantele [...] şi [...] care au criticat-o pentru netemeinicie  
întrucât, deşi, în drept, premiul anual a fost inclus în salariul lunar începând cu 01.01.2011, în 
fapt, salariul apelanţilor nu conţine această diferenţă, solicitată la pct. 1 din petitul cererii 
introductive. 
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Se arată că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat prin decizia pronunţată în soluţionarea 
recursului în interesul legii nr. 21/2013 că "dreptul la acordarea premiului anual nu a fost înlăturat 
prin abrogarea art. 25 din Legea - cadru nr. 330/2009, ci reprezintă în continuare, o creanţă 
lichidă si exigibilă a angajatului asupra angajatorului său, modificată fiind, în concret, numai 
modalitatea de acordare, şi anume eşalonat şi succesiv, in cursul anului 20H, respectiv prin 
creşterea, in mod corespunzător, a cuantumului salariului soldei/ indemnizaţiei de bază”. Or, 
raportat la această concluzie, se reţine că dreptul la premiul anual a fost menţinut şi după abrogarea 
art. 25 din Legea cadru nr. 330/2009 începând cu luna ianuarie 2011. 

Aceeaşi instanţă supremă a mai stabilit, prin aceeaşi decizie, că majorarea salarială din anul 
2011, rezultată ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul de bază, este acordată, în 
drept, şi în continuare, decizia nr. 21/2013 fiind pronunţată de către ICCJ în interpretarea legii prin 
rezolvarea problemei de drept supusă analizei, fără a se statua asupra situaţiei care s-a creat în fapt 
prin tic includerea efectivă şi concretă a sumelor în salariul de bază. 

Curtea Constituţională, printr-o interpretare similară cu caracter deopotrivă obligatoriu, a 
statuat asupra modalităţii în care subzistă dreptul de creanţă al angajatului în cadrul raportului 
juridic cu angajatorul, în sensul că deşi acesta nu mai poate fi acordat în forma anterioară, prevăzută 
de art. 25 din Legea cadru nr. 330/2009, a fost înlocuit, în drept (iar nu şi în fapt, după. ciim vom 
dovedi prin probele ce vor fi administrate), cu o nouă modalitate de plată, prevăzută de lege, prin 
executare succesivă (deciziile nr. 115/2 februarie 2015 şi nr. 257/2012). Ca atare, sumele aferente 
premiului anual au fost prevăzute de legislaţia în vigoare pentru anul calendaristic anterior, 
reprezentând un drept câştigat care trebuie recunoscut integrat, pentru a avea caracter efectiv, iar nu 
iluzoriu. 

Considerente bazate pe aplicarea prioritară a dreptului european  
Potrivit prevederilor art. 20 din Constituţia României, intitulat „Tratatele internaţionale 

privind drepturile omului", dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile cetăţenilor vor 
fi interpretare şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele 
şi cu celelalte tratate la care România este parte, iar dacă există neconcordanţe între pactele şi 
tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care România este parte, şi legile interne 
au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care Constituţia sau legile interne 
conţin dispoziţii mai favorabile. 

Or, într-o interpretare contrară, restrângerea dreptului de plată a despăgubirilor reprezentând 
sumele de bani aferente unui drept deja câştigat constituie o ingerinţă asupra substanţei înseşi a 
dreptului recunoscut prin decizia nr. 21/2013 pronunţată de ICCJ, ingerinţa ce are ca efect privarea 
noastră de bunuri, în sensul celei de-a doua fraze a primului paragraf al art. 1 din Protocolul nr. 1 la 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Judecătorul naţional are obligaţia să interpreteze dreptul naţional într-o manieră conformă cu 
dreptul Uniunii, fără a fi ţinut să aştepte abrogarea sau modificarea dispoziţiilor interne sau o 
schimbare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale care contravin dreptului Uniunii. Instanţele sunt 
obligate să aplice dreptul Uniunii, aşa cum a fost interpretat de Curtea de Justiţie, înlăturând, dacă 
este necesar, din oficiu aplicarea dispoziţiilor legislative naţionale, sau a deciziilor Curţii 
Constituţionale care sunt contrare dreptului Uniunii. 

Deşi trimiterea instanţei de fond la statuările făcute de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi 
de Curtea Constituţională este corectă, fiind în concordanţă cu argumentele din cererea introductivă, 
se consideră că este eronată concluzia potrivit căreia nu se poate analiza includerea premiului în 
majorările salariale prevăzute de art. 1 din Legea nr. 285/2010, cu consecinţa respingerii acţiunii 
noastre. Astfel, atât instanţa supremă, cât şi instanţa de contencios constituţional, au statuat în drept 
asupra problemelor supuse dezbaterii în cauzele respective, în vreme ce reclamantele au susţinut că, 
în fapt, premiul anual nu a fost inclus în salariul lunar începând cu data de 01,01.2011, şi au propus 
proba cu înscrisuri solicitând, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 din Codul Muncii, potrivit 
cărora sarcina probei în conflictele de muncă revine angajatorului, ca pârâţii să facă dovada că 
premiul anual a fost inclus în salariul de bază. 

Cu toate acestea, din examinarea hotărârii atacate, se poate constata că instanţa de fond nu s-
a pronunţat asupra probei propuse de reclamanți, ci doar a apreciat că, în lumina interpretării date de 
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instanţa supremă în sensul că premiul anual aferent anului 2010 a fost inclus sub forma unor 
majorări salariale stabilite în art. 1 din Legea nr. 285/2010, care se impune obligatoriu potrivit 
dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, acţiunea trebuie respinsă. 

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate de reclamanţi, Curtea a 
apreciat că acestea sunt nefondate pentru următoarele considerente:    
 Prin cererea formulată reclamantele au solicitat obligarea pârâţilor la plata diferenţelor de 
salariu reprezentând includerea premiului anual în salariul lunar. 
 Premiul anual era reglementat prin dispoziţiile art. 25 alin. 4 din Legea nr. 330/2009, care 
prevedea: „plata premiului anual se va face pentru întregul personal salarizat potrivit prezentei 
legi, începând cu luna ianuarie 2011”. 
 Prin art. 39 din Legea nr. 284/2010, Legea nr. 330/2009 a fost abrogată începând cu luna 
ianuarie 2011. 
 Prin art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din 
fonduri publice, s-a prevăzut în mod expres că sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 
2010 nu se mai acordă, începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea 
majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului plătit din sectorul bugetar. 
 Din evoluţia cronologică a dispoziţiilor legale incidente în cauză, rezultă că dreptul subzistă, 
însă legiuitorul a modificat modalitatea de plată a premiului anual 2010, aceasta fiind transformată, 
dintr-o executare „uno ictu” într-o executare succesivă. 

Chiar dacă nu este un drept fundamental, cum este cel salarial, ci un beneficiu, ce este 
inclus în marja de apreciere a statului, beneficiarii nu au fost lipsiţi de bun, premiul fiind acordat 
sub altă formă, prin plata eşalonată. 
 Prin Decizia nr. 115/2012 Curtea Constituţională a reţinut că legiuitorul, prin art. 8 din 
Legea nr. 285/2010, a prevăzut ca sumele aferente premiului anual pe 2010 să fie avute la stabilirea 
majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea 
acestora în salariul/solda/indemnizaţia de bază a angajatului, potrivit reglementărilor din aceeaşi 
lege. Aşadar, beneficiul premiului anual pe 2010 care reprezintă o creanţă, certă, lichidă şi exigibilă 
a angajatului asupra angajatorului său, este astfel recunoscut de acesta din urmă, modificată fiind, în 
concret, numai modalitatea de acordare şi anume eşalonat şi succesiv, respectiv prin creşterea în 
mod corespunzător a cuantumului salariului/soldei/indemnizaţiei de bază. 
 Referitor la natura premiilor acordate în bani angajaţilor, s-a constatat că sporurile, premiile 
şi alte stimulente acordate demnitarilor şi altor salariaţi prin acte normative reprezintă drepturi 
salariale suplimentare, iar nu drepturi fundamentale, consacrate şi garantate prin constituţie, 
legiuitorul fiind în drept, totodată, să instituie anumite sporuri la indemnizaţiile şi salariile de bază, 
premii periodice şi alte stimulente, pe care le poate diferenţia în funcţie de categoriile de personal 
cărora li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. 
(decizia nr. 414/2005). 
 Nu poate fi reţinută încălcarea principiului neretroactivităţii legii civile, deoarece dispoziţiile 
art. 8 din Legea nr. 285/2010, prin conţinutul lor normativ, nu vizează efectele juridice stinse ale 
unui raport juridic născut sub imperiul legii vechi. Majorarea salarială din anul 2010 rezultată ca 
urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizaţia de bază a fost acordată 
în continuare, dovadă că la 1 ianuarie 2012 a rămas în plată acelaşi nivel al retribuţiei. 
 Prin Decizia nr. 21/18.11.2013, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea uniformizării 
practicii, a admis recursul în interesul legii şi a stabilit că, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor 
art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice, premiul pentru anul 2010 prevăzut de art. 25 din Legea nr. 330/2009 a fost inclus în 
majorările salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010. 
 Instanţele au obligaţia de a-şi orienta jurisprudenţa în acord cu soluţia pronunţată în interesul 
legii, nemaiputându-se pronunţa în sensul contrar deciziei pronunţate de instanţa supremă nici 
măcar reţinând considerente noi, dar cu atât mai mult pentru considerente care au făcut deja obiectul 
analizei cu ocazia soluţionării recursului în interesul legii. 
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 Prin urmare, argumentele contrare aduse de apelante nu pot fi primite, întrucât s-ar nesocoti 
chestiunile de drept dezlegate de Înalta  Curte de Casaţie şi Justiţie care au forţă obligatorie conform 
art. 517 alin.4 Codul muncii. 
 Având în vedere faptul că beneficiarii nu au fost lipsiţi de bun, fiind modificată doar 
modalitatea de acordare a acestuia, nu se poate reţine încălcarea prevederilor constituţionale şi 
internaţionale referitoare la dreptul de proprietate invocate prin acţiune.  
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea a 
respins apelul formulat ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 367/CM/13.09.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
27. Prescrierea plății unor drepturi salariale ale reclamantului. Distincția 

legală între atribuțiile gestionarului și atribuirea ca sarcină de serviciu a celei de 
gestionare a bunurilor din dotare. Inexistența unui cumul de funcții. 
Nedatorarea unor sume cu titlu de spor salarial reclamantului prin prisma 
atribuirii unor sarcini sporite față de ceilalți salariați. 

 
În raport de argumentele de legalitate reținute în primă instanță, nu există niciun impediment care 

să suspende cursul prescripției și care să permită evaluarea – după împlinirea termenului de trei ani 
calculat anterior datei sesizării tribunalului – a unor drepturi salariale. 

În privința atribuțiilor de gestionar, salariatul face în acest caz confuzie terminologică, întrucât 
operațiunile de gestionare cu care a fost însărcinat vizau exclusiv administrarea bunurilor din dotarea 
stației pe care o conducea, fără a se pune în discuție îndeplinirea în principal a unei activități de primire, 
păstrare și de eliberare a vreunui reper din gestiune (bunurile fiind în realitate cele destinate bunei 
funcționări a stației meteorologice).  

Plata unor sume cu titlu de spor salarial ori ca adaos la drepturile cuvenite cu acest titlu și stabilite 
prin contractul de muncă nu poate fi dedusă de către instanța de fond ca fiind cuvenită angajatului, doar 
prin prisma atribuirii unor sarcini mai dificile ori mai multe decât pentru ceilalți salariați; salariatului i se 
cuvin doar drepturile decurgând din contract sau, atunci când este cazul, din lege – iar în speță nici 
contractul și nici legea nu îl îndreptățesc pe reclamant să pretindă sumele indicate prin prezentul demers. 

Prin urmare, împrejurarea că salariatul a acceptat să preia, odată cu postul de conducere, şi natura 
obligaţiilor specifice poziţiei gestionarului (reţinerea unei garanţii, semnarea unui angajament de plată, 
ţinerea inventarului), nu înseamnă că el s-a aflat într-un cumul de funcţii, nefiind dovedită existenţa unor 
raporturi distincte conform unui alt contract de muncă, în acest sens. 

 
Decizia ICCJ - RIL nr. 1/2014 

Art. 268 alin. 1 lit. c Codul muncii 
Art. 1 din Legea nr. 22/1969 

 
 Prin sentința civilă nr. 3296/17.12.2015 a Tribunalului Constanța – Secția I civilă a fost 
admisă excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune pentru pretenţiile aferente perioadei 
09.03.2004 - 02.08.2012 inclusiv, acestea fiind respinse ca prescrise. 
  A fost respinsă ca nefondată acțiunea reclamantului [...], formulată în contradictoriu cu  
intimata [...]. 
 Pentru a pronunța această soluție, instanța de fond a reținut că reclamantul a solicitat 
obligarea pârâtei la plata drepturilor băneşti cuvenite ca urmare a muncii prestate în perioada 
09.03.2004 - 31.10.2014 în funcţia de gestionar, pentru cumul de funcţii cu funcţia de Şef Staţie 
Hidrologică [...]. Reclamantul și-a motivat aceste pretenții pe faptul că în luna martie 2004 a 
participat la un concurs pentru ocuparea funcţiei de tehnician în cadrul Staţiei Hidrologice [...] din 
cadrul Direcţiei Apelor Dobrogea Litoral Constanţa, iar în urma câştigării concursului a încheiat 
contractul individual de muncă nr. [...]/08.03.2004. 
 În data de 09.03.2004 a fost aprobată numirea sa în funcţia de Şef Staţie Hidrologică [...], iar 
la data de 11.03.2004 a încheiat un act adiţional la contractul individual de muncă nr. 



 

 175 

[...]/08.03.2004 prin care se modifica funcţia şi salariul, dar fără a se specifica nimic despre funcţia 
de gestionar. 
 Reclamantul a susţinut că a încheiat un alt contract individual de muncă cu nr. 
[...]/31.12.2005, fiind specificate funcţia şi salariul de bază; asupra funcţiei de gestionar nu s-a 
specificat din nou nimic, atribuţiile de gestionare fiind menţionate ca un aspect neimportant în fişa 
postului. S-a mai arătat că salariatul a avut o gestiune care includea bunuri de mare valoare, iar 
activitatea a implicat o mare responsabilitate și atenţie mărită la întocmirea documentelor privind 
bunurile din gestiune. 

Evaluând pretențiile formulate, Tribunalul Constanța a aplicat sub un prim aspect 
dispozițiile art. 268 alin. 1 lit. c) din Codul muncii, potrivit cu care se prescriu în termen de trei ani 
de la data naşterii dreptului la acţiune pretenţiile reclamantului, în situaţia în care obiectul 
conflictului individual de muncă constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor 
despăgubiri către salariat, precum şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de 
angajator. 

În speţă, a arătat instanţa de fond, pretenţiile se circumscriu sferei drepturilor salariale, 
întrucât salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de către salariat, aceasta cuprinzând 
salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile, precum şi alte adausuri, astfel încât prin acţiunea 
înregistrată în data de 03.08.2015 nu se mai puteau pretinde drepturi născute mai înainte de 
02.08.2012 (reclamantul solicitând aici drepturi băneşti începând cu data de 09.03.2004). 

 Raţiunea aplicării termenului de prescripţie pentru acţiunea în pretenţii este restabilirea în 
termen rezonabil a drepturilor încălcate şi stabilitatea raporturilor juridice. 

În jurisprudenţa C.E.D.O. s-a arătat că "dreptul la o instanţă" nu este absolut. El se pretează 
la limitări deoarece, prin însăşi natura sa, el impune o reglementare a statului care este liber să 
aleagă mijloacele pe care le va utiliza în acest scop. 

Art. 6 alin. 4 C. civil şi art. 201 din Legea nr. 71/2011 stabilesc că prescripţiile extinctive 
începute şi neîmplinite la data intrării în vigoare a legii noi sunt în întregime supuse dispoziţiilor 
legale care le-au instituit. 

Prin urmare, a arătat instanţa de fond, legea aplicabilă prescripţiei extinctive, sub toate 
aspectele (început, termen, suspendare, întrerupere, repunere în termen, efecte) este legea în vigoare 
la data la care prescripţia a început să curgă; în speţă, prescripţia extinctivă a început să curgă 
potrivit dispoziţiilor din reglementarea anterioară - Decretul nr. 167/1958, motiv pentru care această 
reglementare se aplică prescripţiei respective sub toate aspectele (inclusiv în ceea ce priveşte 
caracterul de ordine publică al instituţiei). 

În ceea ce priveşte îndrituirea instanţei de a invoca şi din oficiu excepţia prescripţiei 
dreptului material la acţiune, tribunalul a arătat că se impune constatarea că în Monitorul Oficial al 
României, partea I, nr. 283 din 17 aprilie 2014 a fost publicată Decizia Î.C.C.J. nr. 1 din 17 
februarie 2014 (Decizia 1/2014) privind examinarea recursurilor în interesul legii formulate de către 
procurorul general al Parchetului de pe lângă Î.C.C.J. şi Colegiul de conducere al Curţii de Apel 
Constanţa privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 
2.512 şi art. 2.513 din Codul civil, raportat la dispoziţiile art. 18 din Decretul nr. 167/1958 privitor 
la prescripţia extinctivă, republicat, în referire la invocarea de către instanţe, din oficiu ori de către 
părţi, după momentul procedural prevăzut de art. 2.513 din Codul civil, a excepţiei prescripţiei 
extinctive, în cazul prescripţiilor începute sub imperiul Decretului nr. 167/1958, împlinite şi, 
respectiv, neîmplinite la data intrării în vigoare a Codului civil – 1 octombrie 2011. 

Înalta Curte a considerat că se impune admiterea recursurilor, stabilind în interpretarea şi 
aplicarea dispoziţiilor art. 5, art. 201 şi art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a 
Legii nr. 287/2009 privind Codul civil şi ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 şi art. 2.513 din Legea nr. 
287/2009 privind Codul civil, că prescripţiile extinctive începute anterior datei de 1 octombrie 
2011, împlinite ori neîmplinite la aceeaşi dată, rămân supuse dispoziţiilor art. 18 din Decretul nr. 
167/1958 privitor la prescripţia extinctivă, republicat, astfel încât atât instanţele de judecată, din 
oficiu, cât şi părţile interesate pot invoca excepţia prescripţiei extinctive, indiferent de stadiul 
procesual, chiar în litigii începute după 1 octombrie 2011. 
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 Pretenţiile reclamantului, având caracterul unor drepturi salariale, sub aspectul prescripţiei, 
le sunt aplicabile dispoziţiile art. 268 alin. 1 lit. c) din codul muncii, potrivit căruia cererea trebuia 
formulată în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune. 

Asupra fondului pretențiilor, instanța de fond a arătat că prin contractul individual de muncă 
nr. [...]/31.12.2005 încheiat cu pârâta Administraţia Naţională „Apele Române” - Direcţia Apelor 
„Dobrogea-Litoral”, reclamantul [...] a fost numit în funcţia de şef staţie la Staţia Hidrologică [...], 
iar printr-un act adiţional cu nr. 20618/31.12.2005 a fost modificat şi salariul de bază lunar brut. 
Prin decizia nr. 253/31.10.2014 reclamantul a fost eliberat ulterior din funcţia de şef de staţie, fiind 
numit ca tehnician în cadrul Staţiei Hidrologice [...]. 

La dosar au fost anexate fişele de post semnate de reclamant, din cuprinsul cărora reiese că 
obligaţia acestuia de a gestiona materialele, obiectele de inventar şi mijloacele fixe din dotarea 
staţiei hidrologice a constituit o sarcină de serviciu, nicidecum o funcţie separată de cea inserată în 
contractele individuale de muncă evocate de reclamant în cuprinsul cererii de chemare în judecată. 

S-a arătat că din modul de redactare a fişelor postului rezultă că activitatea gestionară a fost 
impusă de necesitatea îndeplinirii celorlalte sarcini şi responsabilităţi enumerate în sarcina 
reclamantului, fără de care acestea ar fi rămas un simplu deziderat. 

Reclamantul a învederat că salariul său era mult mai mic decât al unor colegi cu funcţii 
echivalente care nu răspundeau de o gestiune, însă atâta vreme cât în contractul individual de muncă 
nu s-a inserat o clauză de stabilire a remuneraţiei pentru activitatea de gestionar, instanţa de fond a 
apreciat că nu poate complini voinţa părţilor folosind elemente extrinseci, care ţin de politica 
salarială pe care angajatorul o consideră ca fiind adecvată atingerii scopurilor sale. 

Instanţa de fond a arătat totodată că în considerentele sentinţei civile nr. 1257/12.06.2015 
pronunţate în dosarul nr. 675/118/2015, rămasă definitivă prin respingerea apelului, Tribunalul 
Constanţa a reţinut că reclamantul conducea, coordona şi răspundea de întreaga activitate pe care o 
desfăşura personalul staţiei, având şi atribuţii privind gestionarea materialelor, obiectelor de 
inventar şi a mijloacelor fixe din dotare. Astfel fiind, prin hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă s-a reţinut legalitatea angajamentului de plată cu nr. 20987/16.10.2014 asumat de 
reclamant, fără ca acesta să opună compensaţia cu drepturile băneşti solicitate prin prezenta cerere 
de chemare în judecată. 

 A fost înlăturată și susținerea unor asemenea pretenții în baza dispozițiilor art. 35 din Codul 
muncii, pentru că acest text se referă la ipoteza unor contracte individuale de muncă distincte, caz în 
care angajatul beneficiază de salariul corespunzător pentru fiecare dintre acestea, iar nu la atribuţii 
inserate în fişa postului, pe care salariatul le consideră ca fiind disproporţionate în raport cu 
remuneraţia stabilită. 

Reţinând în concluzie că atribuţiile de gestionar au concurat în acest caz la realizarea 
sarcinilor de serviciu asumate de reclamant prin fişa postului, instanţa de fond a stabilit că nu se 
justifică teza cumulului de funcţii şi acordarea unor drepturi de natura celor solicitate. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel, în termen legal, reclamantul [...], care a 
susținut că se impune admiterea căii de atac, schimbarea în tot a hotărârii și obligarea unității pârâte 
la plata sumei totale care reprezintă 50% lunar la salariul de bază lunar pentru o atare funcție, pe 
perioada 9 martie 2004 – 31 octombrie 2015, plată suplimentară corespunzătoare funcției de 
gestionar. 

Apelantul reclamant nu a fost în măsură să aducă vreo critică statuării date de instanța de 
fond excepției prescripției dreptului la acțiune, singurele argumente în susținerea ideii unei 
incorecte dezlegări privind exclusiv fondul pretențiilor sale. 

S-a arătat, așadar, faptul că instanța de fond s-ar fi limitat la a analiza doar respectarea 
dispozițiilor legale, nu și modalitatea prin care conducerea ABADL Constanța a eludat prevederile 
Legii nr. 22/1969 și care în art. 1 stipula că gestionarul este acel angajat care are ca atribuție 
principală de serviciu primirea, păstrarea și eliberarea de bunuri în administrarea, folosința sau 
deținerea acestora. 

Apelantul reclamant a susținut că, neplătindu-l și pentru această activitate, angajatorul a 
încălcat și prevederile Codului muncii, care nu a încheiat un contract de muncă și pentru funcția de 
gestionar – câtă vreme cele două funcții nu erau incompatibile (șef de stație și gestionar). 
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A fost criticat faptul că, deși instanța de fond a constatat că salariul său a fost mai mic decât 
cel al șefilor de stații Constanța, Tulcea, Hidromarina Constanța (care nu au avut în fișa postului și 
atribuții de gestionar), această diferență nu a contat în analiza făcută în primă instanță. Că aceste 
diferențe mari atestă că apelantul nu a fost plătit și pentru atribuțiile funcției de gestionar cu salariul 
din perioada 2004 – 2014. 

Prin întâmpinare, intimata [...] Constanța a solicitat respingerea căii de atac. S-a susținut că 
nu pot fi reținute criticile referitoare la îndrituirea vreunor plăți peste termenul de prescripție. În 
legătură cu fondul pretențiilor, s-a arătat că în calitatea sa de șef al stației meteorologice Constanța, 
reclamantul a avut ca atribuții principale și gestionarea materialelor, obiectelor de inventar și a 
mijloacelor fixe din dotarea stației, ceea ce exclude ideea unui cumul de funcții. 

Intimata a solicitat să se observe că în toată această perioadă angajatul nu a avut obiecții în a 
semna în acest mod fișa postului, cu atribuțiile din care reiese că a gestionat și bunurile pe care le-a 
avut în primire. 

Cu privire la existența unor diferențe salariale între reclamantul apelant și alți șefi de stații 
meteorologice, intimata pârâtă a solicitat să se ia act de împrejurarea că salariile au fost stabilite 
individual, în urma negocierii cu salariații, față de sarcinile de serviciu, cât îndeosebi în funcție de 
pregătirea profesională (unii fiind ingineri specialiști cu pregătire în domeniu, față de reclamant, 
care are studii medii, tehnician cu studii postliceale). 

Apelantul reclamant a formulat la rândul său răspuns la întâmpinare, arătând că nu vrea 
decât ,,dreptate’’; a fost adusă în discuție statuarea dată de instanțele judecătorești în dosarul în care 
au fost anulate decizia ABADL și actul adițional de eliberare din funcție, cu reducerea salariului 
(sentința nr. 559/12.03.2015). 

 
Analizând criticile formulate, în raport de dispozițiile art. 479 alin. 1 cod proc. civilă, se va 

reține că apelul este nefondat. 
Instanța de fond a motivat în largi considerente atât normele de drept substanțial incidente, 

cât și maniera procesuală în care, în raport de statuările obligatorii ale instanței supreme în recurs în 
interesul legii (cu trimitere concretă la decizia 1/2014) judecătorii pot și sunt îndrituiți să invoce din 
oficiu excepția prescrierii dreptului la acțiune pentru pretențiile născute sub imperiul Decretului 
167/1958 – prescripții începute și împlinite ori neîmplinite la data intrării în vigoare a noului Cod 
civil. 

Apelul nu vizează nici un considerent de nelegalitate a acestei dezlegări, partea reclamantă 
găsind de cuviință să reitereze în preambulul căii de atac solicitarea de a-i fi admise toate 
pretențiile, inclusiv a celor născute pe perioada 9.03.2004- 2.08. 2012 inclusiv. 

Or, din acest punct de vedere, Curtea de Apel Constanța nu poate decât să subscrie la 
argumentele de legalitate reținute în primă instanță, nefiind nici un impediment care să suspende 
cursul prescripției și care să permită evaluarea – după împlinirea termenului de trei ani calculat 
anterior datei sesizării tribunalului – a unor asemenea drepturi. 

Cum apelantul reclamant pretinde că angajatorul îi datorează anumite drepturi salariale pe 
perioada menționată, în mod corect a fost reținută incidența art. 268 alin. 1 lit. c Codul muncii – 
normă specială în materia prescripției, care însă în această ramură de drept nu se abate de la cea 
generală evaluată prin decizia de RIL sus-menționată. 

Pe cale de consecință, apelantul nu putea reitera, în apel, schimbarea soluției în legătură cu 
pretențiile pentru care legea nu mai asigură protecția în plan procesual - operând sancțiunea 
prescripției. 

Cât privește critica referitoare la atenția conferită de instanța de fond aplicării normelor de 
drept, iar nu situației de fapt, Curtea reamintește apelantului reclamant că judecătorii sunt obligați să 
aplice legea la situația de fapt rezultată din probele administrate. În speță, probele administrate nu 
au relevat faptul că reclamantul ar fi fost angajat şi ca gestionar, în sensul dat de art. 1 din Legea nr. 
22/1969, ci doar că i s-a stabilit ca atribuție de serviciu să ,,gestioneze mijloacele fixe și obiectele de 
inventar’’ pe care le avea în dotare la locul de muncă. 

Instanța de fond a explicat care este distincția legală între atribuțiile gestionarului definit prin art. 1 
din Legea nr. 22/1969, pe de o parte și atribuirea ca sarcină de serviciu, între altele, a celei de gestionare a 
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bunurilor din dotare, pe de altă parte. Textul legii evocate este extrem de clar, în sensul că gestionar este 
angajatul ale cărui principale atribuţii de serviciu sunt primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri aflate în 
administrarea, folosinţa sau deţinerea, chiar temporară, a acesteia – acestea urmând a fi regăsite ca atare în 
contractul de muncă.  

Apelantul a avut doar atribuții de a avea grijă de bunurile care constituiau dotarea stației 
meteorologice, iar postul deținut, de șef de stație, îi conferea fără rezerve prerogativele de evidență 
cantitativă și calitativă, de verificare, de întreținere și de solicitare de reparare (dacă era cazul) a 
acestor părți ale patrimoniului unității angajatoare. 

 Salariatul face în acest caz confuzie terminologică, întrucât operațiunile de gestionare cu 
care a fost însărcinat vizau exclusiv administrarea bunurilor din dotarea stației pe care o conducea, 
fără a se pune în discuție îndeplinirea în principal a unei activități de primire, păstrare și de eliberare 
a vreunui reper din gestiune (bunurile fiind în realitate cele destinate bunei funcționări a stației 
meteorologice). Apelantul nu a făcut dovada că principala sa atribuție de serviciu a constat în 
primirea de bunuri pe note de recepție și pe avize de însoțire a mărfurilor, în înregistrarea intrării lor 
în gestiune cu valoarea consemnată în documentația de primire și în eliberarea bunurilor - reperelor 
- din gestiune, cu întocmirea de documente justificative. Mai mult, fiind vorba despre reglementarea 
dată de art. 35 Codul muncii, astfel cum a arătat și instanța de fond, pentru a pretinde că salariatul se 
afla într-o situație de cumul de funcții acesta urma să dovedească faptul că au existat două contracte 
de muncă, pe funcții distincte, fiecare cu atribuții și cu timp de lucru stabilit a fi alocat îndeplinirii 
obligațiilor, cu drepturi salariale disociate în cadrul fiecărui raport juridic. Inserarea în cadrul 
contractului individual de muncă a anumitor atribuții de organizare a activității salariaților din 
subordine, de management și gestionare a bunurilor din dotare, a celor specifice de protecție 
împotriva incendiului, de protecție a muncii etc. nu echivalează cu încheierea concomitentă a mai 
multor contracte individuale de muncă pentru aceeași persoană și cu nașterea, pentru angajator, a 
obligației de a acorda un salariu distinct acestor activități sau un spor salarial, după caz. 

Este motivul pentru care instanța de fond a interpretat corect situația de fapt, aplicând în 
egală măsură temeiurile în drept. Plata unei garanții ori acceptarea unei vinovăţii directe într-o 
situaţie de pierdere/ lipsă a unor bunuri predate nu constituie elemente suficiente pentru a dovedi 
existența unui cumul de funcții, între care una dintre ele fiind cea de gestionar; situația de fapt a 
relevat în acest caz doar conferirea unui cumul de atribuții (cele principale, legate de postul de 
conducere, cele secundare, privind dotarea stației meteorologice), sarcini acceptate fără obiecțiuni 
de către angajat de-a lungul derulării raporturilor de muncă. 

Apelantul susține că solicită instanțelor judecătorești ,,să facă dreptate’’, însă această 
sintagmă nu înseamnă pentru judecător abaterea de la lege și de la principiile de drept care operează 
și în această materie, a raporturilor de muncă. A face dreptate nu înseamnă egalizarea salariilor între 
angajații aflați aparent pe aceeași funcție, câtă vreme atribuțiile lor efective sunt date prin 
contractele de muncă încheiate individual, prin negociere, când  diferențele de drepturi pot fi 
determinate de pregătirea profesională, de încadrarea în grila de salarizare, de natura atribuțiilor 
date, de condițiile specifice de muncă etc. – adică de elemente care fac posibilă stabilirea 
diferenţiată a drepturilor salariale şi exclud ideea discriminării. 

În egală măsură, noțiunea de dreptate nu înseamnă nesocotirea clauzelor unui contract de 
muncă acceptat de către salariat (apelantul reclamant confirmând faptul că a rămas în serviciu în 
pofida nemulțumirilor avute), judecătorul nefiind în măsură să decidă peste acordul părților – cum 
corect a arătat și instanța de fond. 

Plata unor sume cu titlu de spor salarial ori ca adaos la drepturile cuvenite cu acest titlu și 
stabilite prin contractul de muncă nu poate fi dedusă de către instanța de fond ca fiind cuvenită 
angajatului, doar prin prisma atribuirii unor sarcini mai dificile ori mai multe decât pentru ceilalți 
salariați; salariatului i se cuvin doar drepturile decurgând din contract sau, atunci când este cazul, 
din lege – iar în speță nici contractul și nici legea nu îl îndreptățesc pe reclamant să pretindă sumele 
indicate prin prezentul demers. 

Prin urmare, împrejurarea că salariatul a acceptat să preia, odată cu postul de conducere, şi 
natura obligaţiilor specifice poziţiei gestionarului (reţinerea unei garanţii, semnarea unui 
angajament de plată, ţinerea inventarului), nu înseamnă, cum corect a stabilit şi instanţa de fond, că 



 

 179 

el s-a aflat într-un cumul de funcţii, nefiind dovedită existenţa unor raporturi distincte conform unui 
alt contract de muncă, în acest sens. Însuşi salariatul a recunoscut faptul că angajatorul nu a achiesat 
la pretenţiile vizând stabilirea unui nou raport de muncă, iar în aceste condiţii aceste raporturi 
juridice – cu toate elementele pe care în mod firesc le conturează acordul de voinţe al părţilor – nu 
puteau fi create de instanţele judecătoreşti. De altfel, trimiterea făcută de instanţa de fond la 
statuările date prin sentinţa dispusă în dosarul 675/118/2015 al Tribunalului Constanţa este pe 
deplin lămuritoare  pentru a clarifica poziţia angajatului în raporturile cu angajatorul, hotărârea 
respectivă arătând că prezumţia de culpă pentru lipsa unor bunuri aflate în gestiunea staţiei 
meteorologice este atrasă din atribuţiile de gestionare conferite prin fişa postului (iar nu dintr-un 
contract distinct de muncă, cu încadrare ca gestionar). 

Față de toate aceste considerente, constatând că instanța de fond a pronunțat o soluție legală 
și temeinică, pe temeiul art. 480 alin. 1 cod proc. civilă se va respinge apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 233/CM/25.04.2016 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 
28. Pretenții privind drepturi salariale rezultate din includerea în salariu a 

premiului anual. 
 

Susţinerile reclamantei că valoarea premiului anual nu se regăseşte în majorarea salarială stabilită 
de art. 1 din Legea nr. 285/2010 nu poate fi primită întrucât legea însăşi stabileşte că la determinarea 
majorării salariilor faţă de cuantumul avut în luna octombrie 2010 legiuitorul a avut în vedere şi valoarea 
premiului anual, care a fost inclusă în această majorare, instanța nefiind în drept să contrazică prevederi 
legale sau să verifice constituționalitatea acestora; astfel, legea stabileşte că salariile prevăzute în cuprinsul 
acesteia includ şi premiul anual pentru 2010, acest cuantum menţinându-se în anii ulteriori iar reclamanta 
nu susține că salariul încasat este mai mic decât cel prevăzut de lege; dreptul la salariu suplimentar poate fi 
considerat un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţie numai în măsura şi în perioada în care 
este prevăzut ca atare în legislaţia naţională; din momentul în care aceste drepturi salariale nu mai sunt 
prevăzute în lege, fiind eliminate printr-o altă lege, el nu mai are au o bază suficientă în legislaţia naţională 
pentru a fi considerate un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţie; Statul poate reduce sau 
elimina salariul suplimentar acordat personalului bugetar prin lege întrucât Convenţia nu garantează un 
anumit cuantum al salariului şi nici nu protejează dreptul la muncă. 

De asemenea, statul poate stabili o altă modalitate de plată a beneficiilor acordate personalului 
remunerat din fonduri bugetare, cum este cazul de faţă; prin decizia nr. 21/2013 pronunţată  de Înalta Curte 
de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii s-a analizat doar situația premiului anual pentru anul 2010, 
reținându-se că dreptul la acest premiu, pentru respectivul an, nu s-a stins prin abrogarea Legii nr. 
330/2009, însă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a făcut referire în general la un drept la acordarea 
premiului anual și în niciun caz la existența acestui drept începând cu anul 2011, nefiind sesizată prin 
recursul în interesul legii cu această problemă de drept, 

 
Art. 1, art. 8 din Legea nr. 285/2010 

Decizia ÎCCJ nr. 21/2013 (recurs în interesul legii) 
Cauza Teodorescu contra României – paragraful nr.88 

Cauza Vilho Eskelinen şi alţii împotriva Finlandei 
Cauza Kechko împotriva Ucrainei 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea la data de 18 mai 2015 şi înregistrată sub nr. 

…/882015, reclamanta [...] a solicitat obligarea pârâţilor la acordarea despăgubirilor constând în 
drepturi băneşti provenite din premiul anual neinclus în fapt în majorarea prevăzută de art. 8 din 
Legea nr. 285/2010, începând cu 01.08.2013 până la includerea acestora în salariul lunar, 
reactualizat cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, obligarea la calcularea drepturilor salariale, 
prin majorarea salariului de bază cu drepturile aferente premiului anual, începând cu data pronunţării 
hotărârii, obligarea la plata de daune interese reprezentând dobânzi calculate asupra sumelor 
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prevăzute la pct.1, începând de la 01.03.2013, potrivit O.G. nr.13/2011 privind nivelul dobânzii 
legale.  

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a statuat, prin 
decizia de recurs în interesul legii nr. 21/2013, că „dreptul la acordarea premiului anual nu a fost 
înlăturat prin abrogarea art. 25 din Legea - cadru DT. 330/2009, ci reprezintă în continuare, o 
creanţă lichidă şi exigibilă a angajatului asupra angajatorului său, modificată fiind, în concret, numai 
modalitatea de acordare, şi anume eşalonat şi succesiv, în cursul anului 2011, respectiv prin 
creşterea, în mod corespunzător, a cuantumului salariului soldei/indemnizaţiei de bază”. Or, raportat 
la această concluzie, s-a reţinut că dreptul la premiul anual a fost menţinut şi după abrogarea art. 25 
din Legea - cadru nr. 330/2009 începând cu luna ianuarie 2011. 
 Aceeaşi instanţă supremă a mai stipulat, prin aceeaşi decizie, că majorarea salarială din anul 
2011, rezultată ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în salariul de bază, este acordată, în 
drept, şi în continuare, DRIL nr. 21/2013 fiind pronunţată de către Î.C.C.J. în interpretarea legii prin 
rezolvarea problemei de drept supusă analizei, fără a se statua asupra situaţiei care s-a creat în fapt 
prin neincluderea efectivă şi concretă a sumelor în salariul de bază. 
 S-a învederat că, printr-o interpretare similară, cu caracter deopotrivă obligatoriu, Curtea 
Constituţională a statuat asupra modalităţii în care subzistă dreptul de creanţă al angajatului în cadrul 
raportului juridic cu angajatorul, în sensul că deşi acesta nu mai poate fi acordat în forma anterioară, 
prevăzută de art. 25 din Legea cadru nr. 330/2009, a fost înlocuit, în drept cu o nouă modalitate de 
plată, prevăzută de lege, prin executare succesivă (deciziile C.C. nr. 115/2 februarie 2015 şi nr. 
257/2012). 
 A susţinut reclamanta că sumele aferente premiului anual au fost prevăzute de legislaţia în 
vigoare pentru anul calendaristic anterior, reprezentând un drept câştigat care trebuie recunoscut 
integral, pentru a avea caracter efectiv, iar nu iluzoriu. 
 S-a precizat în legătură cu acest principiu, că prin art. 1 din Codul civil este consacrat, în 
concordanţă cu prevederea înscrisă la art. 15 alin. 2 din Constituţie, principiul neretroactivităţii 
legilor. Drept consecinţă, ori de câte ori o lege nouă modifică starea legală anterioară cu privire la 
anumite raporturi, toate efectele susceptibile a se produce din raportul anterior şi care s-au realizat 
înainte de intrarea în vigoare a legii celei noi nu mai pot fi modificate ca urmare a adoptării noii legi, 
care trebuie să respecte suveranitatea legii anterioare. 
 Or, în cazul dedus judecăţii, dreptul în al cărui conţinut patrimonial este inclus premiul anual 
aferent anului 2010 era deja câştigat, chiar dacă plata a fost amânată până în luna ianuarie 2011. 
 S-a mai menţionat că, potrivit prevederilor art. 20 din Constituţia României, intitulată 
„Tratatele internaţionale privind drepturile omului”, dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi 
libertăţile cetăţenilor vor fi interpretare şi aplicate în concordanţă cu Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului cu pactele şi cu celelalte tratate la care România este parte, iar dacă există 
neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care 
România este parte, şi legile interne au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului 
în care Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 
 A subliniat reclamanta că, în interpretarea contrară, restrângerea dreptului de plată a 
despăgubirilor reprezentând sumele de bani aferente unui drept deja câştigat constituie o ingerinţă 
asupra substanţei înseşi a dreptului recunoscut prin DRIL nr. 21/2013 pronunţat de Î.C.C.J., ce are 
ca efect privarea sa de bunuri, în sensul celei de-a doua faze a primului paragraf al art. 1 din 
Protocolul nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
 Aşadar, dacă se va respinge acţiunea, fără a obliga pârâţii la introducerea premiului anual în 
salariu, prin coroborarea tuturor textelor de lege sau a deciziilor antemenţionate, dreptul recunoscut 
de către instanţa supremă prin recursul în interesul legii nu va avea caracter efectiv, ci iluzoriu, de o 
manieră incompatibilă cu principiul supremaţiei legii recunoscut în preambulul Convenţiei Europene 
ca făcând parte din patrimoniul comun al statelor semnatare. 
 A menţionat reclamanta că trebuie avută în vedere şi soluţia dată în cauza C-310, având ca 
obiect cererea de pronunţare a unei hotărâri preliminare formulată, în temeiul articolului 267 din 
Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, de Curtea de Apel Bacău secţia Civilă - România - 
în cauza aflată pe rolul acestei instanţe, privind interpretarea articolului art. 15 din Directiva 
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Consiliului nr. 2000/43/CE cu privire la punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament 
între persoane indiferent de originea rasială sau etnică şi a art. 17 din Directiva Consiliului 
2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă. 
 Concluziile Comisiei Europene au fost că „Dreptul primar al Uniunii şi dispoziţiile art. 15 
din Directiva Consiliului nr. 200/43/CE cu privire la punerea în aplicare a egalităţii de tratament 
între persoane indiferent de originea rasială sau etnică şi ale art. 17 din Directiva Consiliului nr. 
2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă trebuie interpretate în sensul că se opun unei decizii 
a Curţii Constituţionale prin care li se interzice instanţelor naţionale să înlăture aplicarea unor 
dispoziţii interne pe care le consideră contrare dreptului Uniunii. 
 S-a învederat că judecătorul naţional are obligaţia să interpreteze dreptul naţional într-o 
manieră conformă cu dreptul Uniunii, fără a fi ţinut să aştepte abrogarea sau modificarea 
dispoziţiilor interne sau o schimbare a jurisprudenţei Curţii Constituţionale care contravin dreptului 
Uniunii. Instanţele sunt obligate să aplice dreptul Uniunii, aşa cum a fost interpretat de Curtea de 
Justiţie, înlăturând, dacă este necesar, din oficiu aplicarea dispoziţiilor legislative naţionale, sau a 
deciziilor Curţii Constituţionale care sunt contrare dreptului Uniunii.  
 În drept, reclamanta şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 8 din Legea 285/2010, 
interpretat prin prisma DRIL 13/2013, a deciziei CC nr. 115/ 2 februarie 2015 şi a deciziei CC nr. 
257/2012, art. 1 din primul Protocol adiţional la Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale, Directiva Consiliului nr. 2000178/CE de creare a unui cadru 
general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea in muncă, art. 272 Codul 
Muncii. 

În apărare, la data de 23 iunie 2015, pârâtul Ministerul Justiţiei a formulat întâmpinare prin 
care a solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

S-a învederat că, prin Decizia nr. 21 pronunţată la data de 18.11.2013 în dosarul nr. 16/2013, 
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis recursul în interesul legii formulat de procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi, în consecinţă, a stabilit că „în 
interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 
a personalului plătit din fonduri publice, premiul pentru anul 2010, prevăzut de art. 25 din Legea nr. 
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, a fost inclus în 
majorările salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, 
nemaiputând fi acordat în forma supusă vechii reglementări”. 

S-a menţionat că decizia este obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. 4 Cod procedură 
civilă adoptat prin Legea nr. 134/2010, prin urmare, contrar celor susţinute de către reclamantă, în 
conformitate cu Decizia ÎCCJ nr. 21/2013, doar premiul anual aferent anului 2010 a fost inclus în 
majorările salariale stabilite pentru anul 2011. 

S-a arătat că începând cu data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea - cadru nr. 
284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, care are ca obiect de 
reglementare stabilirea unui sistem unitar de salarizare pentru personalul din sectorul bugetar plătit 
din bugetul general consolidat al statului.  

Prin această lege dreptul la premiul anual nu a mai fost prevăzut operând astfel o abrogare 
implicită a temeiului legal de acordare a acestui drept. 

Art. 8 din Legea nr. 285/2010 dispune cu privire la sumele corespunzătoare premiului anual 
pentru anul 2010 în sensul că, pe de o parte, reglementează încetarea acordării lor începând cu luna 
ianuarie 2011, iar pe de altă parte prevede că aceste sume vor fi incluse în creşterile salariale ce se 
acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, în acord cu dispoziţiile legii. În continuare, 
începând cu anul 2012, premiul anual nu a mai fost prevăzut în niciuna din legile şi ordonanţele 
anuale de salarizare.  

În ceea ce priveşte aplicarea dispoziţiilor art. 1 din Protocolul 1 adiţional la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului, potrivit acestora „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la 
respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate 
publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional”, însă 
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alin. 2 al textului prevede că „Dispoziţiile precedente nu aduc atingere drepturilor statelor de a 
adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform 
interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor şi a altor contribuţii, sau a amenzilor”. 

În principiu, dreptul la salariu este într-adevăr apt a cădea sub incidenţa protecţiei instituite 
de art. 1 din Protocolul 1, însă aprecierea trebuie să se realizeze în concret avându-se în vedere 
principiile stabilite de CEDO în jurisprudenţa sa referitoare la situaţii similare sau apropiate. 
Conturarea unei posesii sau bun în sensul convenţiei, în ceea ce priveşte drepturi salariale, are loc 
atunci când acesta are un fundament solid în dreptul intern, când dreptul este prevăzut în ordinea de 
drept a statului, în momentul în care dreptul salarial este abrogat sau suspendat iar această 
operaţiune se realizează prin lege, nu se mai poate reţine în continuare existenţa unei posesii sau 
bun. 

S-a menţionat speţa Kechko versus Ucraina, în care reclamantul a solicitat constatarea 
încălcării art. 1 din Protocolul 1 în ceea ce priveşte drepturi salariale aferente perioadei 1 ianuarie - 
23 iunie 1999, când un act normativ în vigoare - Legea educaţiei, le prevedea şi pentru perioada 
ulterioară datei de 23 iunie 1999 când aceste drepturi au fost suspendate de stat prin Legea educaţiei 
gimnaziale, (paragraf 17 din hotărâre). Hotărârea instanţei interne prin care drepturile salariale 
respective au fost solicitate, a fost în sensul respingerii pretenţiilor reclamantului (paragraf 15 din 
hotărâre). Analizând situaţia din perspectiva existenţei unei „posesii” Curtea tratează distinct cele 
două perioade concluzionând că pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 23 iunie 1999, se 
observă că „...cererea reclamantului în faţa instanţelor naţionale a avut la bază o prevedere expresă şi 
efectivă a legii interne”, constatându-se prin urmare existenţa unui bun şi încălcarea prevederilor art. 
1 din Protocolul 1 (paragrafele 26,27,28 din hotărâre), iar pentru perioada ulterioară datei de 23 
iunie 1999, când acordarea drepturilor salariale în discuţie a fost suspendată prin lege, CEDO 
concluzionează că nu există o încălcare a art. 1 din Protocolul 1 (paragraful 25 din hotărâre). 

S-a făcut referire şi la hotărârea Cazacu versus Moldova prin care CEDO statuează că 
„Posesiile pot fi sau posesii existente sau active, incluzând cereri, cu privire la care reclamantul 
poate argumenta că are cel puţin o speranţă legitimă de a obţine beneficiul efectiv a dreptului de 
proprietate”. Spre deosebire de această situaţie, speranţa de recunoaştere a unui drept de proprietate 
care a fost imposibil a fi exercitat efectiv, nu poate fi considerată o posesie în înţelesul art. 1 din 
protocolul 1 Curtea trebuie de asemenea să aprecieze dacă a existat un temei legal suficient în 
sprijinul cererii reclamantului pentru a garanta aprecierea acesteia ca un bun (paragrafele 37 şi 38 
din hotărâre) 

Totodată, hotărârea Vilho Eskelinen şi alţii versus Finlanda statuează că „nu există un drept 
protejat de Convenţie de a continua să primeşti un salariu într-un anumit cuantum în cazul de faţă 
rezultă că reclamanţii nu aveau o speranţă legitimă să primească un spor salarial după încorporare în 
condiţiile în care, ca o consecinţă a schimbării postului către o municipalitate în afara Sonkajarvi 
(prin Ordin al Ministrului de interne n.n.), dreptul la un spor salarial încetase.” 
 Principiul este exprimat de altfel explicit în hotărârea Kechko versus Ucraina „este la 
latitudinea statului să determine ce sume vor fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate 
introduce, suspenda sau anula plata unor asemenea sporuri, făcând modificările legislative necesare. 
Totuşi, dacă printr-o dispoziţie legală în vigoare se stabileşte plata unor sporuri şi condiţiile pentru 
aceasta au fost îndeplinite, autorităţile nu pot, în mod deliberat, să refuze plata lor, atâta vreme cât 
dispoziţiile legale sunt în vigoare”.  
 În ce priveşte principiul neretroactivităţii legii invocat de către reclamantă în susţinerea 
pretenţiilor formulate, pârâtul a precizat că un pretins conflict între norme succesive prin prisma 
efectului neretroactivităţii, respectiv între Legea nr. 330/2009 şi Legea nr. 285/2010, a fost 
soluţionat de Curtea Constituţională şi Înalta Curte de Casaţie si Justiţie. 
 În schimb nu se poate pune problema supravieţuirii dreptului la premiul anual sub imperiul 
legilor şi ordonanţelor anuale de salarizare care nu l-au mai prevăzut. 
 Potrivit art. 1 din Codul civil, „Legea dispune numai pentru viitor, ea n-are putere  
retroactivă”. 
 În timp legile sunt delimitate între momentul intrării lor în vigoare şi momentul ieşirii lor din 
vigoare, iar situaţiile juridice se înscriu în timp prin data constituirii şi data stingerii lor. 



 

 183 

 Aşadar, legea are vocaţia de a-şi păstra forţa obligatorie. Cu toate acestea, o lege ulterioară 
poate să-i retragă această obligativitate, prin abrogare. Principiul este că între două voinţe emise 
succesiv cea din urmă trebuie să învingă. 
 În concluzie, întrucât Legea nr. 284/2010 a abrogat dreptul la acordarea premiului anual în 
forma prevăzută de art. 25 alin. 1 din Legea nr. 330/2009, este evident că acest drept s-a stins pentru 
viitor prin intrarea în vigoare a legilor noi. 
 Referitor la Cauza C-310/10, Agafiţei ş.a contra României, invocată de reclamantă, dar fără 
relevanţă în prezentul dosar, a arătat pârâtul că, în ciuda opiniei exprimate de Comisia Europeană în 
respectiva cauză, soluţia dată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost în sensul că întrebările 
preliminare formulate de instanţa de trimitere (Curtea de Apel Bacău) sunt inadmisibile, deoarece 
dispoziţiile de drept UE a căror interpretare a fost solicitată (articolele referitoare la regimul 
sancţionator care trebuie implementat de statele membre în temeiul a două directive 
antidiscriminare) nu sunt aplicabile nici direct, nici indirect situaţiei de fapt din cauza principală, 
care se referea la o pretinsă discriminare între magistraţi. 
 În ceea ce priveşte capătul acţiunii potrivit căruia, reclamanta a solicitat obligarea pârâţilor la 
plata de daune interese moratorii, respectiv dobânzi legale începând cu 01.03.2013, potrivit O.G. nr. 
9/2000, când a devenit aplicabilă O.G. nr. 13/2001 privind dobânda legală, a apreciat pârâtul că este 
accesoriu capătului principal de cerere având ca obiect obligarea pârâţilor la plata diferenţei de 
salariu reprezentând premiul anual în salariul lunar, începând cu 01.03,.2013 şi în continuare, iar, 
potrivit principiului de drept accesorium sequitur principalae (ceea ce este accesoriu urmează 
situaţia a ceea ce este principal), motiv pentru care a solicitat a fi respins, ca neîntemeiat. 

Tribunalul Tulcea a depus la dosar macheta de salarizare conform Legii nr. 284/2010- 
personal auxiliar de specialitate.  

Prin sentinţa civilă nr. 1223 din 17 august 2015 Tribunalul Tulcea a admis cererea 
formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel 
Constanţa şi Tribunalul Tulcea, a obligat pârâţii Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel 
Constanţa şi Tribunalul Tulcea să plătească reclamantei [...] drepturi băneşti provenite din 
premiul anual neinclus în majorarea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 285/2010, începând cu 
data de 01.03.2013 şi până la includerea acestora în salariul lunar, drepturi ce se vor 
reactualiza cu indicele de inflaţie la data plăţii efective, a obligat aceeaşi pârâţi la includerea în 
salariul de bază a drepturilor aferente premiului anual, precum şi la plata de daune interese 
moratorii constând în dobânda legală aferentă acestor drepturi băneşti începând cu data de 
01.03.2013 şi până la achitarea integrală a acestora, a obligat pârâtul Ministerul Finanţelor 
Publice să aloce pârâtului Ministerul Justiţiei sumele necesare acordării acestor drepturi 
băneşti. 

Pentru a pronunţa această hotărâre, instanţa de fond a reţinut următoarele: 
Reclamanta are calitatea de grefier în cadrul Judecătoriei Tulcea, judeţul Tulcea. 
Potrivit art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009, „pentru activitatea desfăşurată, personalul 

beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare 
realizate în anul pentru care se face premierea”. 

Aceste dispoziţii legale au fost abrogate expres prin art. 39 lit. w din Legea nr. 284/2010, 
lege care a intrat în vigoare de la data de 01.01.2011, cu excepţia art. 34 şi 35 care au intrat în 
vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României. 

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2011 a fost reglementată prin 
Legea nr. 285/2010, aplicabilă din 01.01.2011, act normativ care la art. 8 a prevăzut că „sumele 
corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 
2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 
personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor acestei legi”. 

Aşadar, printr-o dispoziţie legală expresă, legiuitorul a înţeles să nu mai acorde premiul 
anual pentru anul 2010, stabilind totodată şi destinaţia sumelor corespunzătoare acestui premiu. 

Din interpretarea gramaticală a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/ 2010 rezultă că 
legiuitorul a eşalonat plata acestor sume, iar creşterile salariilor din sectorul bugetar au inclus şi 
suma unică, aferentă premiului anual solicitat prin cererea de chemare în judecată. 
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Conformitatea acestor dispoziţii legale cu normele din Legea fundamentală şi Primul 
Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului referitoare la principiul 
neretroactivităţii legii şi protecţia dreptului de proprietate privată a fost constatată de Curtea 
Constituţională. 

Astfel, prin Decizia nr. 115/09.02.2012 a Curţii Constituţionale a României s-a respins ca 
neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 reţinându-
se, pe de o parte că premiul anual nu este un drept fundamental, că prin aceste dispoziţii nu au fost 
încălcate principiile neretroactivităţii legii şi egalităţii de tratament, prevederile constituţionale şi 
convenţionale referitoare la dreptul de proprietate privată, legiuitorul reglementând o modalitate de 
plată eşalonată a acestui drept care să satisfacă şi să menţină un echilibru responsabil între interesele 
angajaţilor şi interesul public sub aspectul gestionării resurselor bugetare în contextul crizei 
economice. 

Prin aceeaşi decizie, Curtea Constituţională a mai statuat că legiuitorul, prin art. 8 din Legea 
nr. 285/2010 a prevăzut ca sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 să fie avute în vedere 
la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin 
includerea acestora în salariul/solda/indemnizaţia de bază a angajatului potrivit reglementărilor din 
aceeaşi lege. Aşadar, beneficiul premiului anual pe 2010 care reprezintă o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă a angajatului asupra angajatorului său, este astfel recunoscut de acesta din urmă, 
modificată fiind în concret numai modalitatea de acordare şi anume eşalonat şi succesiv, respectiv 
prin creşterea în mod corespunzător a cuantumului salariului/soldei/indemnizaţiei de bază. 

Chemată să se pronunţe asupra problemei de drept, obiect al prezentei cauze, instanţa 
supremă, în cadrul recursului în interesul legii, prin Decizia nr. 21 din 18.11.2013, obligatorie pentru 
instanţe, a statuat că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 premiul 
pentru anul 2010, prevăzut de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 a fost inclus în majorările 
salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/ 2010, nemaiputând 
fi acordat în forma supusă vechii reglementări. 

Prin urmare, coroborând cele două decizii cu dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 
285/2010, aşa cum a reţinut şi instanţa supremă în motivarea sa, rezultă că, dreptul la premiul anual 
a fost menţinut şi după abrogarea art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009, începând cu luna ianuarie 
2011, sub forma includerii în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, fiind modificată doar 
forma de executare a obligaţiei de plată, respectiv eşalonat şi succesiv, în cursul anului 2011, prin 
creşterea, în mod corespunzător, a cuantumului salariului/soldei/indemnizaţiei de bază.  

Respectarea drepturilor fundamentale nu trebuie însă să fie doar formală, iluzorie, ci 
concretă şi efectivă, astfel cum a decis Curtea Europeană în numeroase hotărâri. În speţă, pentru a se 
respecta această cerinţă este necesar a se verifica împrejurarea că, în concret, a avut loc o 
compensare între premiul anual şi creşterile salariale acordate începând cu 1 ianuarie 2011 şi, deci, 
s-a stins această datorie. 

Instanţa a reţinut că o astfel de compensare concretă nu a avut loc, aserţiunea legislativă 
neconstituind altceva decât o declarare pur formală a unei astfel de compensări, fără ca, în concret, 
să fie îndeplinite condiţiile unei astfel de instituţii juridice, pentru următoarele considerente: 

Nu se poate pune semnul echivalenţei între natura juridică a premiului şi natura juridică a 
salariului. 

Premiul constituie o sumă unică, acordată o singură dată, în considerarea muncii desfăşurate 
la un nivel corespunzător, pe când salariul reprezintă o prestaţie bănească periodică, lunară acordată 
pentru munca depusă de angajaţi. 

Premiul se acordă în raport cu perioada de timp lucrată în anul 2010, pe când creşterea 
salarială s-a acordat de la 01.01.2011 tuturor angajaţilor, indiferent de perioada lucrată. 

Mai mult, teoretic, unii angajaţi nu aveau dreptul la premiul anual pe anul 2010 ori aveau 
dreptul la un cuantum redus al acestuia, respectiv acei angajaţi care în cursul anului au desfăşurat 
activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionaţi 
disciplinar. 
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Or, dacă s-ar accepta teoria compensării, atunci ar fi trebuit ca aceste creşteri salariale să fie 
acordate diferenţiat salariaţilor (luându-se în considerare situaţia fiecăruia şi îndreptăţirea la primirea 
unei anumite sume cu titlu de premiu anual pe anul 2010), iar nu în mod unitar şi egal. 

De asemenea, cercetând dispoziţiile art. 1 din Legea nr. 285/2010 s-a constatat că „majorările 
salariale” la care face referire art. 8 din acelaşi act normativ s-au acordat „ţinându-se seama de 
gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în 
specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010” (alin. 3) al art. 1), aşadar, 
criterii fără nici o legătură cu dreptul la premiul anual cuvenit fiecărui angajat la expirarea anului 
2010 şi care putea fi diferenţiat, atât în funcţie de perioada lucrată, cât şi în funcţie de modul de 
desfăşurare a activităţii profesionale. 

Toate aceste considerente au format convingerea instanţei că, în realitate, expresia „acestea 
fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din 
sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi” nu reprezintă altceva decât o declarare pur 
formală a unei aşa zise compensări a dreptului la premiu, fără însă nici un substrat de fond, deci fără 
a se realiza, în concret, efectul declarat al acestei prevederi legale, în raport de natura juridică şi 
cuantumul acestui drept salarial. 

În altă ordine de idei, intenţia legiuitorului, prin acordarea majorărilor salariale succesive, a 
fost aceea de a readuce salariul/indemnizaţia/solda la nivelul anterior reducerii de 25%. Acest aspect 
rezultă din expunerea de motive prezentată în susţinerea proiectului de lege pentru aprobarea 
ordonanţei de urgenţă pentru adoptarea măsurilor în vederea recuperării reducerilor salariale. 

Acest demers legislativ a fost impus şi de Curtea Constituţională care, soluţionând excepţia 
de neconstituţionalitate a Legii nr.118/2010, a constatat că măsura de diminuare a cuantumului 
salariului /indemnizaţiei/soldei, constituie o restrângere a dreptului constituţional la muncă, ce 
afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art. 53 din Constituţie (Decizia  nr. 
872/2010). Astfel, Curtea a constatat că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului 
bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul inițial al acestor 
drepturi. 

S-a mai reţinut în expunerea de motive că, prin dispoziţiile Legii nr. 285/2010 privind 
salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a fost posibilă recuperarea parţială 
a drepturilor diminuate, în procent de 15%, sens în care se impune adoptarea unui act normativ care 
să asigure recuperarea integrală a reducerii salariale de 25%. 

În considerarea celor expuse, instanţa a constatat că, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010 s-a 
realizat în concret o privare de un bun a reclamantei, în sensul art. 1 din Primul Protocol Adiţional la 
CEDO, respectiv o privare de dreptul dobândit la primirea majorărilor salariale stabilite pentru anul 
2011 şi evident pentru perioada următoare acestui an. 

În concluzie, întrucât în fapt în majorările salariale pe anul 2011 nu a fost inclus şi premiul 
anual a cărui acordare a fost menţinută sub această formă, s-a constatat că reglementarea este doar 
pur formală, fără o bază concretă şi nu s-a realizat în fapt. 

În aceste condiţii, reglementarea legală devine una iluzorie, formală şi deci nu poate fi 
acceptată, ea constituind o veritabilă privare de proprietate, sancţionată de Convenţie prin art. 1 din 
Primul Protocol Adiţional la CEDO. 

Omisiunea plăţii majorărilor salariale care să includă şi premiul anual a condus, în 
consecinţă, la naşterea unui drept de creanţă în favoarea salariaţilor bugetari (reclamanţii), creanţă ce 
reprezintă un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol Adiţional la CEDO. 

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat, de pildă, în Hotărârea din 8 
noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, că ţine de marja de 
apreciere a statului acordarea beneficiilor plătite din fonduri publice angajaţilor săi. Statul poate 
introduce, suspenda sau înceta plata acestor beneficii, adoptând în acest sens modificările legislative 
corespunzătoare. Însă, în cazul în care o dispoziţie legală în vigoare prevede acordarea unor 
asemenea beneficii, iar condiţiile prevăzute de lege sunt îndeplinite, autorităţile statului nu pot 
refuza în mod deliberat plata acestora pe perioada cât prevederile legale sunt în vigoare. 

Faţă de toate aceste considerente, instanţa a admis cererea şi a dispus obligarea pârâţilor 
Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel Constanţa şi Tribunalul Tulcea să plătească reclamantei drepturi 
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băneşti provenite din premiul anual neinclus  în majorarea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 
285/2010, începând cu data de 01.03.2013 şi până la includerea acestora în salariul lunar, drepturi ce 
se vor reactualiza cu indicele de inflaţie la data plăţii efective cât şi obligarea pârâţilor la includerea 
în salariul de bază a drepturilor aferente premiului anual.  

Referitor la daunele interese moratorii solicitate de reclamantă, s-a reţinut că acestea se cuvin 
a fi acordate întrucât este evident că aceasta a suferit un prejudiciu ca urmare a neplăţii drepturilor 
salariale analizate. 

Aceste daune trebuie suportate de debitori atât în temeiul dispoziţiilor art. 1082 şi 1088 Cod 
Civil anterior, conform cărora, art. 1082 „debitorul este osândit, de se cuvine, la plata de daune-
interese sau pentru neexecutarea obligaţiei, sau pentru întârzierea executării, cu toate că nu este 
rea-credinţă din parte-i, afara numai dacă nu va justifica că neexecutarea provine din o cauză 
străină, care nu-i poate fi imputată”, art. 1088 alin. 1 „la obligaţiile care au de obiect o sumă 
oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală, afară de 
regulile speciale în materie de comerţ, de fidejusiune şi societate”. 
 În prezent aceste dispoziţii legale sunt reluate prin art. 1535 alin. 1 Noul Cod Civil conform 
căruia „în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune 
moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în 
cel prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are 
dreptul să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai 
mic”. 

Ca urmare, pârâţii anterior menţionaţi au fost obligaţi şi la plata de daune interese moratorii 
constând în dobânda legală aferentă acestor drepturi băneşti începând cu data de 01.03.2013 şi până 
la achitarea integrală a acestora. 

Totodată, a fost obligat pârâtul Ministerul Finanţelor Publice să aloce pârâtului Ministerul 
Justiţiei sumele necesare acordării drepturilor băneşti stabilite prin prezenta hotărâre. 

Împotriva acestei soluţii a formulat apel pârâtul Ministerul Justiţiei. În motivarea apelului 
său, acesta a arătat următoarele: solicită a se avea în vedere că, potrivit H.G. nr. 652/27.05.2009 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, art. 6 din pct. VII-(3) în domeniul 
gestionăriii resurselor, „asigură fondurile necesare, fundamentează şi elaborează proiectul bugetului 
pentru activitatea proprie, a instituţiile publice din sistemul justiţiei pentru care ministerul justiţiei 
are calitatea de ordonator principal de credite şi a unităţilor subordonate Ministerului; repartizează 
creditele bugetate ordonatorilor secundari de credite şi urmăreşte modul de utilizare a acestora”; de 
asemenea, potrivit art. 20 alin. 3 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, „Conducătorii 
instituţiilor publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt 
ordonatori secundari sau terţiari de credite, după caz”; în susţinerea acestei idei invocă şi prevederile 
art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, referitoare la rolul ordonatorilor de credite; 
or, din datele cauzei, reclamanta este angajat al Tribunalului Tulcea, care, potrivit art. 36 alin. (1) 
din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, „are calitatea de ordonator terţiar de credite.” ; 
aşadar, Ministerul Justiţiei nu are obligaţia de a plăti drepturile băneşti solicitate în cuprinsul cererii 
de chemare în judecată, deoarece, aşa cum a arătat, acesta doar alocă sumele de bani solicitate de 
reclamantă. 

În al doilea rând, astfel cum a arătat şi în cuprinsul apărărilor expuse în cadrul întâmpinării 
depuse la fond, prin decizia nr. 21 din dosarul nr. 16/2013 pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie în soluţionarea recursului în interesul legii prin care instanţa supremă a statuat că „premiul 
pentru anul 2010, prevăzut de art. 25 din Legea nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, a fost indus în majorările salariale stabilite pentru anul 
2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/2010, nemaiputând fi acordat în forma supusă 
vechii reglementări.”; contrar susţinerilor reclamantei şi celor reţinute de instanţă arată că prin mai 
multe decizii, reţinute de Î.C.C.J. în soluţionarea recursului în interesul legii menţionat, Curtea 
Constituţională a constatat că majorarea salarială din anul 2011, rezultată ca urmare a includerii 
premiului anual din anul 2010 în salariul/solda/indemnizaţia de bază, este acordată şi în 
continuare, dovadă că de la 1 ianuarie 2012 a rămas în plată acelaşi nivel at retribuţiei, în 
condiţiile în care legiuitorul a ales să nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011; totodată, prin 
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Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, 
dreptul la acordarea premiului anual nu a mai fost prevăzut, operând astfel o abrogare implicită a 
temeiului legal de acordare a acestui drept; prin art. 8 din Legea nr. 285/2010, privind salarizarea în 
anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice s-a prevăzut că: „Sumele corespunzătoare 
premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea 
fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din 
sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi”.; începând cu anul 2012, premiul anual nu a 
mai fost prevăzut în niciuna din legile şi ordonanţele anuale de salarizare (Legea nr. 283/14.12.2011, 
O.U.G. nr. 84/12.12.2012, O.U.G. nr. 103/14.11.2013, O.U.G. nr. 83/2014); înlăturându-se temeiul 
legal pentru acordarea premiului anual, solicită instanţei să constate în principal că această parte a 
salariului nu poate fi avută în vedere la acest moment sub aspectul incidenţei prevederilor art.1 din 
Protocolul 1 adiţional la Convenţie; în privinţa aplicării dispoziţiilor art.1 din Protocolul 1 adiţional 
la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului, trebuie avut în vedere că alin. 2 al textului acestuia; 
în principiu, dreptul la salariu este într-adevăr apt a cădea sub incidenţa protecţiei instituite de art. 1 
din Protocolul 1, însă aprecierea trebuie să se realizeze în concret avându-se în vedere principiile 
stabilite de CEDO în jurisprudenţa sa referitoare la situaţii similare sau apropiate. Conturarea unei 
posesii sau bun în sensul Convenţiei, în ceea ce priveşte drepturi salariale, are loc atunci când acesta 
are un fundament solid în dreptul intern, când dreptul este prevăzut în ordinea de drept a statului. 
Atât timp cât dreptul salarial este abrogat sau suspendat iar această operaţiune se realizează prin 
lege, nu se mai poate reţine în continuare existenţa unei posesii sau bun, în acest sens este şi speţa 
Kechko versus Ucraina. În fapt reclamantul a solicitat constatarea încălcării art. 1 din Protocolul 1 în 
ceea ce priveşte, drepturi salariale aferente perioadei 1 ianuarie -23 iunie 1999 când un act normativ 
în vigoare - Legea educaţiei, le prevedea şi pentru perioada ulterioară datei de 23 iunie 1999 când 
aceste drepturi au fost suspendate de stat prin Legea educaţiei gimnaziale. (paragraf 17 din hotărâre). 
Hotărârea instanţei interne prin care drepturile salariale respective au fost solicitate, a fost în sensul 
respingerii pretenţiilor reclamantului. (paragraf 15 din hotărâre). Analizând situaţia din perspectiva 
existenţei unei „posesii” Curtea tratează distinct cele două perioade concluzionând că: 

- pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie şi 23 iunie 1999, se observă că „...cererea 
reclamantului în faţa instanţelor naţionale.... a avut la bază o prevedere expresă şi efectivă a legii 
interne”, constatându-se prin urmare existenţa unui bun şi încălcarea prevederilor art. 1 din 
Protocolul 1 (paragrafele 26, 27, 28 din hotărâre). 

- pentru perioada ulterioară datei de 23 iunie 1999, când acordarea drepturilor salariale în 
discuţie a fost suspendată prin lege, CEDO concluzionează că nu există o încălcare a art. 1 din 
Protocolul 1 (paragraful 25 din hotărâre). 

În acelaşi sens este şi hotărârea Cazacu versus Moldova prin care CEDO statuează că: 
„Posesiile pot fi sau posesii existente sau active, incluzând cereri, cu privire la care reclamantul 
poate argumenta că are cel puţin o speranţă legitimă de a obţine beneficiul efectiv a dreptului de 
proprietate. Spre deosebire de această situaţie, speranţa de recunoaştere a unui drept de proprietate 
care a fost imposibil a fi exercitat efectiv, nu poate fi considerată o posesie în înţelesul art. 1 din 
protocolul 1....”. Curtea trebuie de asemenea „....să aprecieze dacă a existat ... un temei legal 
suficient în sprijinul cererii reclamantului pentru a garanta aprecierea acesteia ca un bun” 
(paragrafele 37 si 38 din hotărâre). 

Totodată, hotărârea Vilho Eskelinen şi alţii versus Finlanda statuează că „... nu există un 
drept protejat de Convenţie de a continua să primeşti un salariu într-un anumit cuantum ... în cazul 
de faţă rezultă ... că reclamanţii nu aveau o speranţă legitimă să primească un spor salarial după 
încorporare în condiţiile în care, ca o consecinţă a schimbării postului către o municipalitate în afara 
Sonkajarvi (prin Ordin al Ministrului de interne n.n.), dreptul la un spor salarial încetase.” 

Principiul este exprimat de altfel explicit în hotărârea Kechko versus Ucraina „....este la 
latitudinea statului să determine ce sume vor fi plătite angajaţilor săi din bugetul de stat. Statul poate 
introduce, suspenda sau anula plata unor asemenea sporuri, făcând modificările legislative necesare. 

În ce priveşte principiul neretroactivităţii legii invocat de către reclamantă în susţinerea 
pretenţiilor formulate, precizează că un pretins conflict între norme succesive prin prisma efectului 
neretroactivităţii, respectiv între Legea nr. 330/2009 şi Legea nr. 285/2010, a fost soluţionat de 
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Curtea Constituţională şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; în schimb nu se poate pune problema 
supravieţuirii dreptului la premiul anual sub imperiul legilor şi ordonanţelor anuale de salarizare 
care nu l-au mai prevăzut; potrivit art. 1 din Codul civil, „Legea dispune numai pentru viitor, ea n-
are putere retroactivă”; în timp legile sunt delimitate între momentul intrării lor în vigoare şi 
momentul ieşirii lor din vigoare, iar situaţiile juridice se înscriu în timp prin data constituirii şi data 
stingerii lor; aşadar, legea are vocaţia de a-şi păstra forţa obligatorie; cu toate acestea, o lege 
ulterioară poate să-i retragă această obligativitate, prin abrogare; principiul este că între două voinţe 
emise succesiv cea din urmă trebuie să învingă; în concluzie, întrucât Legea nr. 284/2010 a abrogat 
dreptul la acordarea premiului anual în forma prevăzută de art. 25 alin. 1 din Legea nr. 330/2009, 
este evident că acest drept s-a stins pentru viitor prin intrarea în vigoare a legilor noi.  

Referitor la Cauza C-310/10, Agafiţei ş.a contra României, invocată de reclamantă, dar fără 
relevanţă în prezentul dosar, arătă că, în ciuda opiniei exprimate de Comisia Europeană în respectiva 
cauză, soluţia dată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a fost în sensul că întrebările 
preliminare formulate de instanţa de trimitere (Curtea de Apel Bacău) sunt inadmisibile, deoarece 
dispoziţiile de drept UE a căror interpretare a fost solicitată (articolele referitoare la regimul 
sancţionator care trebuie implementat de statele membre în temeiul a două directive 
antidiscriminare) nu sunt aplicabile nici direct, nici indirect situaţiei de fapt din cauza principală, 
care se referea la o pretinsă discriminare între magistraţi. 

În ceea ce priveşte acordarea dobânzii, solicită a se observa că este accesoriu capătului 
principal de cerere având ca obiect obligarea pârâţilor la plata diferenţei de salariu reprezentând 
premiul anual în salariul lunar, începând cu 1.01.2011 şi în continuare, iar, potrivit principiului de 
drept accesorium sequitur principalae (ceea ce este accesoriu urmează situaţia a ceea ce este 
principal), motiv pentru care, solicită respingerea acestuia ca neîntemeiat. 

Pentru aceste motive, în temeiul dispoziţiilor art. 480 alin. 2 din Codul de procedură civilă 
solicită admiterea apelului şi schimbarea în parte a sentinţei civile nr. 1223/2015 din data 
17.08.2015 pronunţată de Tribunalul Tulcea - Secţia Civilă de Contencios Administrativ şi Fiscal în 
dosarul nr. 893/88/2015, în sensul respingerii acţiunii ca netemeinică. 

Intimata reclamantă [...] şi intimaţii pârâţi Curtea de Apel Constanţa şi Tribunalul Tulcea nu 
au 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 fondat pentru următoarele 
considerente: 

Ministerul Justiţiei are calitate procesual pasivă în cauză în calitate de ordonator principal de 
credite care asigură fondurile necesare pentru plata drepturilor de natură salarială precum cele 
pretinse în prezenta cauză. 

Legea nr. 284/2010, (intrată în vigoare la data de 31.12.2010), a abrogat prin dispoziţiile art. 
39 lit. w Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 9 noiembrie 2009, cu 
modificările ulterioare. 

În Legea nr. 284/2010 și actele normative speciale anuale privind salarizarea personalului 
remunerat din fonduri publice, adoptate ulterior, nu s-a mai prevăzut dreptul la un premiu anual. 

Ca urmare, începând cu anul 2011 nu mai există un temei legal de acordare a acestui tip de 
premiu. 

Susținerile din cererea introductivă referitoare la cele stabilite de Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie prin decizia nr. 21/2013 pronunţată  în recurs în interesul legii nu au legătură cu cauza 
întrucât în acea decizie s-a analizat doar situația premiului anual pentru anul 2010, reținându-se că 
dreptul la acest premiu, pentru respectivul an, nu s-a stins prin abrogarea Legii nr. 330/2009. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu a făcut referire în general la un drept la acordarea 
premiului anual și în nici un caz la existența acestui drept începând cu anul 2011, nefiind sesizată 
prin recursul în interesul legii cu această problemă de drept, mai ales că ulterior au fost adoptate alte 
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acte normative privind salarizarea personalului remunerat din fonduri publice, acte normative pe 
care, în mod evident, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu avea cum să le aibă în vedere. 

Pe de altă parte, în conformitate cu art.8 din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea în anul 
2011 a personalului plătit din fonduri publice, sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 
2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la stabilirea 
majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit 
prevederilor prezentei legi. 

Susţinerile reclamantei că valoarea premiului anual nu se regăseşte în majorarea salarială 
stabilită de art. 1 din Legea nr. 285/2010 nu poate fi primită întrucât legea însăşi stabileşte că la 
determinarea majorării salariilor faţă de cuantumul avut în luna octombrie 2010 legiuitorul a avut în 
vedere şi valoarea premiului anual, care a fost inclusă în această majorare.  

Pentru acest motiv art.8 din Legea nr. 285/2010 a prevăzut că premiul anual pentru anul 2010 
nu se mai plăteşte în mod distinct în anul 2011. 

Curtea nu poate proceda la un examen al constituţionalităţii art.8 din Legea nr. 285/2010. 
Câtă vreme aceste prevederi nu sunt declarate neconstituționale instanţa are obligaţia de a face 
aplicarea lor. 

În acest sens sunt și considerentele Deciziei nr. 838/27.05.2009 pronunţate de Curtea 
Constituţională. De asemenea, având în vedere deciziile nr. 818/3.07.2008, nr. 819/3.07.2008 şi nr. 
820/3.07.2008 şi Decizia nr. 1325/2008 pronunţate de Curtea Constituţională, instanţa nu poate să 
anuleze ori să refuze aplicarea unor acte normative cu putere de lege întrucât ar fi încălcat principiul 
constituţional al separării puterilor în stat. 

Trebuie avut în vedere că prin Decizia nr.1.655 din 28 decembrie 2010 Curtea Constituţională 
a constatat că dispoziţiile Legii privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri 
publice, în ansamblul său, precum şi, în special, ale art.1 din lege sunt constituţionale. 

Ulterior, prin Decizia nr.115 din 9 februarie 2012 Curtea Constituţională a respins ca 
neîntemeiată o excepţie de neconstituţionalitate ce viza art.8 din Legea nr. 285/2010. 

Curtea a statuat că dispoziţiile de lege criticate se aplică în egală măsură întregului personal 
din sectorul bugetar şi că nu se poate vorbi despre drepturi fundamentale atunci când se reclamă 
încetarea acordării unui astfel de stimulent sau drept salarial suplimentar cum este premiul anual, aşa 
încât nu este incident art.41 din Constituţie, care garantează salariaţilor dreptul la salariu. Totodată, 
prin aceeaşi decizie, s-a arătat că legiuitorul, prin art.8 din Legea nr.285/2010, a prevăzut ca sumele 
aferente premiului anual pentru anul 2010 să fie avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce 
se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin includerea acestora în 
salariul/solda/indemnizaţia de bază a angajatului, potrivit reglementărilor din aceeaşi lege. Premiul 
anual pe anul 2010, având în vedere faptul că Legea-cadru nr.330/2009 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.762 
din 9 noiembrie 2009, a prevăzut un atare drept legal pentru anul 2010, iar legiuitorul nu l-a eliminat 
în cursul anului 2010, reprezintă o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, pe care angajatul o are asupra 
angajatorului public şi constituie un "bun" în sensul art.1 din Primul Protocol adiţional la Convenţie, 
dar dispoziţiile de lege criticate prevăd în acelaşi timp doar modalitatea prin care statul urmează să 
îşi execute întru totul această obligaţie financiară, în forma arătată mai sus, fără a fi afectate în 
niciun fel cuantumul sau întinderea acestei creanţe. Aşadar, Curtea a concluzionat că nu se poate 
reţine încălcarea prevederilor constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de proprietate 
privată. 

Curtea a mai reţinut că dispoziţiile art.8 din Legea nr.285/2010, prin conţinutul lor normativ, 
nu vizează efectele juridice stinse ale unui raport juridic născut sub imperiul legii vechi, pentru a fi 
posibilă constatarea încălcării principiului neretroactivităţi legii. 

Curtea a mai constatat că majorarea salarială din anul 2011, rezultată ca urmare a includerii 
premiului anual din 2010 în salariul/solda/indemnizaţia de bază, este acordată şi în continuare, 
dovadă că de la 1 ianuarie 2012 a rămas în plată acelaşi nivel al retribuţiei, în condiţiile în care 
legiuitorul a ales să nu acorde niciun premiu anual pe anul 2011.   

Prin decizia nr. 257/2012 Curtea Constituţională a respins o altă excepție de 
neconstituționalitate a dispoziţiilor art.8 din Legea nr.285/2010, reiterând aceste argumente. 
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Aceste considerente sunt aplicabile şi în continuare, după anul 2011. 
Ca urmare, instanţa nu poate reţine, contrar celor statuate de Curtea Constituţională, că ar fi 

cuvenit în mod distinct premiul anual începând cu anul 2011 sau că acesta nu a fost introdus în 
salariul aflat în plată, contrar celor stabilite în lege. 

Astfel, legea stabileşte că salariile prevăzute în cuprinsul acesteia includ şi premiul anual 
pentru 2010, acest cuantum menţinându-se în anii ulteriori. 

În cauză nu se susține că salariul încasat este mai mic decât cel prevăzut de lege. 
 Nici susţinerile privind încălcarea Convenţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a 

Libertăţilor Fundamentale nu sunt fondate. 
Astfel, în hotărârea pronunţată în cauza Vilho Eskelinen şi alţii împotriva Finlandei, Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului a statuat că nu există potrivit Convenţiei un drept al individului de 
a continua să fie plătit cu un salariu într-un anumit cuantum (paragraful 94). S-a mai reţinut că 
pretenţiile reclamantului pot fi considerate un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţie 
doar dacă există o bază suficientă în legislaţia naţională. 

De asemenea, în hotărârea pronunţată în cauza Kechko împotriva Ucrainei, Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că intră în marja de apreciere a statelor să stabilească ce 
drepturi sunt plătite salariaţilor săi din bugetul de stat şi că statul poate introduce, suspenda sau 
elimina plata unor astfel de beneficii prin realizarea modificărilor legislative corespunzătoare 
(paragraful 23).  
 În aceeaşi hotărâre, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai reţinut, însă, că în situaţia 
în care, totuşi, o prevedere legală prevede plata anumitor beneficii şi condiţiile prevăzute au fost 
îndeplinite, autorităţile nu pot în mod deliberat să refuze plata lor atâta timp cât prevederile legale 
respective rămân în vigoare (paragraful 23). 

 Aşadar, în lumina celor expuse anterior, rezultă că dreptul la salariu suplimentar poate fi 
considerat un bun în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţie numai în măsura şi în perioada în 
care este prevăzut ca atare în legislaţia naţională. 

 Statul poate reduce sau elimina salariul suplimentar acordat personalului bugetar prin lege 
întrucât Convenţia nu garantează un anumit cuantum al salariului şi nici nu protejează dreptul la 
muncă.  
 Cât timp legea prevede anumite drepturi suplimentare pentru personalul remunerat din 
fonduri bugetare, aceste drepturi salariale au o bază suficientă în legislaţia naţională pentru a fi 
considerate un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţie, iar statul nu poate refuza 
plata lor. 
 Din moment ce aceste drepturi salariale nu mai sunt prevăzute în lege, fiind eliminate printr-
o altă lege, ele nu mai au o bază suficientă în legislaţia naţională pentru a fi considerate un „bun” în 
sensul art. 1 din Primul Protocol la Convenţie. 
 În consecinţă, nu se mai pune problema analizei condiţiilor impuse de Convenţia pentru 
Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale pentru limitarea unui drept garantat de 
aceasta. 

Ca urmare, nu se mai impune analiza situației de fapt din perspectiva existenţei unei ingerinţe 
şi nici a eventualei ingerinţe din perspectiva îndeplinirii anumitor condiţii stabilite în Convenţia 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale şi jurisprudenţa Curţii Europene 
a Drepturilor Omului. 

 De asemenea, statul poate stabili o altă modalitate de plată a beneficiilor acordate 
personalului remunerat din fonduri bugetare, cum este cazul de faţă, în care art. 8 din Legea nr. 
285/2010 a stabilit că valoarea salariului suplimentar pentru anul 2010 este avută în vedere în 
determinarea majorării de 15% a salariului corespunzător lunii octombrie 2010, adică redus cu 25% 
prin Legea nr. 118/2010. 

Privind dreptul la salariu şi alte drepturi de natură salarială cum este salariul suplimentar anual 
ca făcând parte din conţinutul dreptului la muncă, se înţelege că dreptul la salariu se bucură de 
aceeaşi protecţie ca şi dreptul la muncă.  
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Or, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a stabilit în jurisprudenţa sa că dreptul la muncă 
nu este garantat de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale 
(cauza Teodorescu contra României – paragraful nr.88). 

Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art.480 Cod.pr.civ. se va admite apelul și se va 
schimba în tot sentinţa apelată în sensul respingerii ca nefondate a acțiunii. 

Decizia civilă nr. 26/CM/19.01.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 
29. Răspundere disciplinară pentru absenţe de la locul de muncă. Lipsa de 

vinovăţie a angajatului în condiţiile în care angajatorul nu a îndeplinit obligaţia 
de reintegrare a acestuia în funcţia deţinută anterior. 

 
În condiţiile în care angajatorul nu a îndeplinit obligaţia stabilită în sarcina sa printr-o hotărâre 

judecătorească definitivă, de a-l reintegra pe reclamant în funcţia deţinută anterior modificării nelegale a 
locului de muncă, iar angajatul s-a prezentat de mai multe ori la sediul angajatorului pentru a fi reintegrat 
în funcţia deţinută anterior, nu se poate reţine că acesta a absentat de la locul de muncă, mai ales în situaţia 
în care reluarea activităţii presupunea anumite formalităţi de predare-preluare a gestiunii ce nu puteau fi 
îndeplinite fără concursul angajatorului.  

 
H.G. nr. 1076/2000 

Art. 80 din Codul Muncii 
Art.247 alin.2 din Codul Muncii 

 
Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub nr. …/88/01.09.2015, 

contestatorul [...] a chemat în judecată pe intimata [...], solicitând ca prin hotărârea ce se va 
pronunţa să se dispună anularea deciziilor nr. 20 din 28 iulie 2015 si nr. 24 din 28 iulie 2015 emise 
de directorul [...] Tulcea ca netemeinice si nelegale; reintegrarea pe postul deţinut anterior emiterii 
deciziilor contestate, respectiv pădurar de vânătoare pe fondul de vânătoare nr.[...]; plata drepturilor 
salariale până la integrarea efectivă pe postul deţinut anterior emiterii deciziei nr.20 din 28 iulie 
2015. 
 În motivare a arătat că a încheiat în anul 2003, cu [...], contractul individual de muncă nr. 
[...]/20.01.2003 şi că din acel an şi până in prezent deţine funcţia de paznic de vânătoare pe fondul 
de vânătoare [...]. 
 A susţinut contestatorul că, la data de 14.11.2014, a formulat o cerere de chemare in 
judecată privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale restante pentru anului 2014, cerere 
care a fost admisă prin sentinţa nr. 279 din 19.02.2015 in dosarul nr. 2112/88/2014 al Tribunalului 
Tulcea. 
 Ulterior, la 19.11.2014, [...] Tulcea i-a comunicat decizia nr. 29 din 03.11.2014, decizia nr. 
30 din 4 noiembrie 2014 şi actul adiţional nr.566 din 4 noiembrie 2014, decizii emise de directorul 
[...] Tulcea. 
 Prin decizia nr. 29 din 3 noiembrie 2014,  a arătat contestatorul că i s-a adus la cunoştinţa ca, 
începând cu data de 3 noiembrie 2014, va fi pus la dispoziţia conducerii executive a [...] Tulcea și 
că secretarul filialei [...] va prelua temporar gestiunea și obligaţiile fondului cinegetic [...], iar prin 
decizia nr. 30 din 4 noiembrie 2014 directorul [...] Tulcea a hotărât ca, începând cu data de 4 
noiembrie 2014, schimbarea încadrării din paznic de vânătoare fond cinegetic in cea de paznic 
obiectiv [...] cu un salariu brut lunar de 900 lei, in acest sens încheindu-se in mod unilateral actul 
adiţional nr. 566 din 04.11.2014 la contractul individual de muncă nr. [...]/ 20.01.2003. 
 A precizat contestatorul că a formulat contestaţie împotriva deciziilor, iar prin hotărârea nr. 
821 din 22 mai 2015 din dosarul nr. …/88/2014 al Tribunalul Tulcea, instanţa de judecata a anulat 
decizia nr. 30 din 4 noiembrie ca netemeinică și nelegală. 
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 S-a menţionat că pe parcursul cercetării judecătoreşti pârâta a emis decizia nr. 1 din 
05.01.2015 prin care a dispus reîncadrarea contestatorului, sens in care pretinde că ar fi încheiat un 
act adiţional la contractul individual de muncă. 
 A menţionat contestatorul că decizia nr. l din 05.01.2015 nu i-a fost comunicată nici până in 
prezent, precum şi faptul că nu a semnat nici un act adiţional la contractul individual de muncă. 
 De asemenea, a arătat contestatorul că, în luna ianuarie 2015, s-a prezentat la sediul [...] 
pentru a-şi clarifica situaţia şi a-şi solicita salariile restante iar directorul [...] i-a spus că este 
angajat. 
 A susţinut contestatorul că, din ianuarie si până în prezent, s-a prezentat in fiecare 
săptămână la sediul [...] solicitând să i se predea fondul cinegetic şi inventarul pentru a-şi exercita 
funcţia de paznic de vânătoare pe fondul de vânătoare [...] astfel cum i-a relatat directorul [...] dar, 
de fiecare dată i s-a spus că este angajat, că nu i se poate preda fondul de vânătoare şi că este la 
dispoziţia conducerii până i se va clarifica situaţia. 
 După comunicarea hotărârii civile nr. 821/2015, contestatorul a arătat că s-a prezentat la 
sediul [...], astfel cum a făcut in toată această perioadă,şsi a solicitat din nou să i se predea fondul de 
vânătoare şi să fie lăsat să muncească, dar a fost chemat la comisia de cercetare disciplinară unde i 
s-a adus la cunoştinţă că, având in vedere absenţele nejustificate din perioada 02.03.2015 -
30.06.2015, va fi sancţionat cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 
 Faţă de aceste considerente  a solicitat anularea deciziei nr. 20 din 28 iulie 2015 şi a deciziei 
nr. 24 din 28 iulie 2015 emise de directorul [...] Tulcea ca netemeinice şi nelegale, reintegrarea pe 
postul deţinut anterior emiterii deciziei contestate şi plata drepturilor salariale până la integrarea 
efectivă pe postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 20 din 28 iulie 2015. 
 In dovedire, contestatorul a depus la dosar contract individual de muncă [...]/20.01.2003, 
decizia nr. 29/3.11.2014, decizia nr. 30/04.11.2014, act adiţional nr. …/04.11.2014, Sentinţa civilă 
nr. 279/2015 şi Sentinţa civilă nr. 821/2015 ale Tribunalului Tulcea, decizia de sancţionare 
disciplinară nr. 20 din 28 iulie 2015, decizia nr. 24 din 28 iulie 2015.  
 Intimata, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestaţiei ca 
neîntemeiată.  
 A arătat intimata că, prin încheierea Contractului individual de muncă nr. [...]/2003, 
contestatorul [...] a devenit angajatul [...]. Tulcea, în funcţia de pădurar de vânătoare pe fondul de 
vânătoare [...].   

Activităţile care urmau a fi prestate de acesta au fost înscrise în Fişa Postului, totodată 
stabilindu-se şi relaţiile ierarhice ale acestuia, fiind direct subordonat secretarului filialei. 
 Conform atribuţiilor sale, pădurarul de vânătoare are obligaţia de a înscrie activităţile zilnice 
într-o condică ce este periodic verificată de şeful ierarhic superior. 
 Pentru data de 07.04.2014, a fost constatată în condica contestatorului, conform Raportului 
nr. 217/10.04.2014, o activitate pentru care nu au fost obţinute autorizările legale, respectiv acesta a 
împuşcat două ciori grive şi o coţofană. 
 În desfăşurarea activităţii sale, [...] refuza să se conformeze programului stabilit, aceste 
abateri fiind aduse la cunoştinţa conducerii asociaţiei, chiar în anul 2008 retrăgându-i-se avizul de 
pădurar de vânătoare înarmat. 
 Prin Decizia nr. 29, începând cu data de 3 noiembrie 2014, [...] preia temporar gestiunea şi 
obligaţiile fondului cinegetic [...].  
 Pentru că au fost emise aceste decizii, în data de 14 noiembrie 2014, prin Procesul - Verbal 
nr. 589 contestatorul [...] a predat fondul cinegetic [...] secretarului filialei [...]. 
 Contestatorul [...] a atacat în instanţă deciziile, care au fost anulate de instanţa de judecată. 
 Deoarece, prin decizia nr. 30/4 noiembrie 2014, a fost dispusă retrogradarea contestatorului 
din paznic de vânătoare în paznic obiectiv [...], iar sancţiunea nu putea opera mai mult de 60 de zile, 
pe parcursul judecăţii a fost emisă Decizia nr. 1 din 05.01.2015 prin care a fost dispusă reîncadrarea 
contestatorului. Acest înscris care a fost adus la cunoştinţa contestatorului, conform semnăturii 
aflate pe exemplarul din arhiva intimatei. 
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 Prin adresa nr. 4/05.01.2015, secretarul filialei [...] a [...] Tulcea aduce la cunoştinţa 
conducerii faptul că, în perioada 04.11.2014 - 31.12.2014, contestatorul nu s-a prezentat la locul de 
muncă şi nici nu a motivat absenţele. 
 Conform Procesului - verbal (înregistrat sub nr. 25 din 14.01.2015) încheiat în data de 
09.01.2015, la şedinţa Comitetului Filialei [...] a fost pus în discuţie contestatorul, care în data de 
04.01.2015 a participat la vânătoare în Fondul [...], fără să posede autorizaţie şi fără a fi consemnat 
într-un proces-verbal de participare. Fapta a fost adusă la cunoştinţa conducerii din raportul 
înregistrat sub nr. 48/19.01.2015. 
 Prin adresa nr. 148/20.02.2015, au fost comunicate o serie de înscrisuri contestatorului, 
respectiv: decizia nr. 1/2015, actul adiţional nr. 1 şi fişa de evaluare a activităţii pentru anul 2014. 
 Totodată, prin adresa nr. 167/27.02.2015, secretarul filialei [...] a [...] Tulcea aduce la 
cunoştinţa conducerii faptul că nici în perioada 05.01.2015 - 27.02.20.15, contestatorul nu s-a 
prezentat la locul de muncă şi nici nu a motivat absenţele. 
 Cu toate că recunoaşte prin acţiune că i s-a adus la cunoştinţă de conducerea asociaţiei că 
este angajat şi deci ar fi trebuit să-şi reia atribuţiile pe Fondul cinegetic [...], acesta nici după 
discuţia cu directorul [...] nu s-a prezentat la locul de muncă. Susţine contestatorul că a solicitat la 
sediul din Tulcea al [...] să i se predea fondul cingetic (adăpători, sărării etc.), dar acesta cunoştea 
foarte bine că fondul cinegetic i l-a predat secretarului filialei [...], celui căruia îi era subordonat, iar 
predarea - primirea se făcea cu acesta la [...], prin întocmirea unui proces-verbal şi nicidecum la 
Tulcea. 
 Contestatorul s-a adresat executorului judecătoresc [...] în luna mai 2015 pentru a pune în 
executare şi a recupera suma de 8.084 lei.  
 Prin Adresa nr. 388/21.05.2015, intimata a comunicat executorului că va achita sumele 
datorate în cursul anului 2015 deoarece, în perioada 28 februarie - 1 iunie, asociaţia nu realizează 
venituri. Aceste sume au fost achitate contestatorului conform încheierii nr. 66/08.09. 2015.  
 Pentru că până în luna iunie 2015, contestatorul nu s-a prezentat la secretarul filialei [...] a 
[...] Tulcea pentru a prelua fondul cinegetic, prin Adresa nr. 495 din 02.07.2015 este sesizată 
conducerea că [...] a absentat nemotivat de la serviciu în perioada 02.03.2015 - 30.06.2015. 
 In data de 17.06.2015, i se aduce la cunoştinţa contestatorului prin adresa nr. 452, faptul că, 
urmare a şedinţei Consiliului [...] Tulcea, a fost exclus din calitatea de membru vânător. 
 Deoarece această situaţie nu mai putea fi tolerată şi trebuia asigurată gestionarea fondului 
cinegetic [...], prin Decizia nr. 18/14 .07.2015 a fost numită Comisia de cercetare disciplinară a 
salariaţilor [...] Tulcea, iar prin Adresa nr. 510/14.07.2015 a fost convocat contestatorul în data de 
22 iulie 2015, în vederea efectuării cercetării disciplinare. 
 In data de 22 iulie 2015, cu ocazia cercetării disciplinare, contestatorul s-a prezentat, a 
refuzat să motiveze absenţele de la locul de muncă în perioada 02.03.2015 – 30.06.2015 (85 zile), 
nu a explicat atitudinea sa şi a refuzat să semneze orice înscris, părăsind şedinţa în 5 minute. 
 Urmare a acestei şedinţe comisia de disciplină a propus sancţionarea contestatorului [...] cu 
desfacerea contractului individual de muncă în temeiul art. 248 alin. 1 lit. e din Codul Muncii. 
 Conform acestora a fost emisă decizia de sancţionare disciplinară nr. 20 din 28 iulie 2015 
prin care se desface disciplinar contractul de muncă, în temeiul art. 248 alin. I lit. e din Codul 
Muncii. Această decizie a fost comunicată contestatorului prin corespondenţa cu confirmare de 
primire, în data de 30 iulie 2015. 
 Pentru a nu exista interpretări cu privire la data de care încetează raporturile de muncă între 
[...]. Tulcea şi [...] i-a fost comunicată şi decizia nr. 24 din 28 iulie 2015. 
 Pentru a emite decizia de sancţionare a fost analizată activitatea contestatorului, caracterul 
grav al abaterii disciplinare, care justifică concedierea salariatului, a fost apreciat în funcţie de 
consecinţele faptelor, pregătirea şi experienţa acestuia. 
 Constituie abatere gravă acea faptă a salariatului, săvârşită cu vinovăţie, care produce o 
tulburare importantă în activitatea angajatorului, făcând imposibilă continuarea raporturilor de 
muncă. Sunt apte să atragă concedierea disciplinară şi abaterile de la normele de comportare la locul 
de muncă, cum ar fi: părăsirea locului de muncă nejustificat, crearea de stări tensionate în colectiv, 
etc. 
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 Disciplina muncii presupune îndeplinirea de către salariat a tuturor obligaţiilor care-i revin 
potrivit contractului individual de muncă, regulamentului intern, altor acte normative, fișei postului 
şi dispoziţiilor şefului ierarhic. 
 Neîndeplinirea de către salariat a unor atribuţii prevăzute de fişa postului, încălcarea cu 
vinovăţie a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere 
disciplinară, atrăgând răspunderea disciplinară a subiectului în cauză, mai ales având în vedere 
caracterul special al funcţiei deţinute de contestator, a faptului că acesta este cel care gestionează şi 
asigură liniştea şi securitatea vânatului cu păr şi pene, amenajarea de hrănitori, sărării şi scăldători 
în cuprinsul fondului de vânătoare, instruirea persoanelor care participă la partidele de vânătoare 
individuale, sau în grup în ceea ce priveşte protecţia muncii, instructajul introductiv general, 
instructaj la locul de muncă - fondul cinegetic, instructajul periodic a mediului şi normelor PSI, 
urmăreşte şi răspunde de respectarea eticii vânătoreşti, utilizarea armei şi a muniţiei 
corespunzătoare speciei pentru care a fost emisă autorizaţia de vânătoare etc. 
 Contestatorul a săvârşit în mod repetat abateri disciplinare, prin încălcarea repetată a 
obligaţiilor de muncă, neprezentarea pentru a prelua fondul cinegetic [...] de la şeful ierarhic 
superior nu a demonstrat decât voinţa constantă a acestuia de a încălca obligaţiile de serviciu. 
 Întrucât deciziile care au fost contestate prin acţiune sunt legale şi temeinice, nu se justifică 
reintegrarea contestatorului pe postul deţinut şi obligarea la plata drepturilor salariale solicitate, 
astfel că şi aceste capete de cerere sunt neîntemeiate. 
 Faţă de cele mai sus expuse a solicitat intimata a se constata că acţiunea este neîntemeiată 
solicitând respingerea ca nefondată, sub toate aspectele.  
 Prin sentinţa civilă nr. 380/04.03.2016 pronunţată de Tribunalul Tulcea,  s-a respins ca 
nefondată contestaţia formulată de contestatorul [...] în contradictoriu cu intimata [...] şi a 
fost obligat contestatorul la plata către intimată a sumei de 700 lei reprezentând cheltuieli de 
judecată.  
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele :  

Potrivit Contractului individual de muncă nr. [...]/28 ianuarie 2003, contestatorul [...] a fost 
angajat al [...] Tulcea în funcţia de  paznic de vânătoare, pe fondul de vânătoare [...]. 

Prin Decizia [...] Tulcea nr. 29/3 noiembrie 2014, reţinând încălcarea atribuţiilor de serviciu 
de către contestator, s-a dispus punerea acestuia la dispoziţia angajatorului, gestiunea şi obligaţiile 
fondului cinegetic nr. 35 fiind preluate temporar, începând cu data de 3 noiembrie 2014, de către 
secretarul filialei [...], numitul [...]. 

Ulterior, prin decizia nr. 30/4 noiembrie 2014, a fost dispusă retrogradarea contestatorului 
din paznic de vânătoare, în paznic obiectiv [...]  

Prin sentinţa civilă nr. 821/2015, pronunţată în dosarul nr. …/88/2014 al Tribunalului 
Tulcea, s-a dispus anularea deciziei nr. 30/4 noiembrie 2014 emisă de [...] Tulcea,  angajatoarea 
fiind obligată la plata diferenţelor salariale dintre drepturile corespunzătoare funcţiei de pădurar de 
vânătoare şi cele încasate ca paznic obiectiv [...] Tulcea, începând cu data de 4 noiembrie 2014 şi 
până la data de 4 ianuarie 2015.  

Prin aceeaşi hotărâre, s-a dispus respingerea cererii de reintegrare pe postul deţinut anterior 
emiterii deciziei contestate, ca nefondat, reţinându-se că ,,prin decizia nr. 1/05 ianuarie 2015, s-a 
dispus reîncadrarea contestatorului în funcţia de paznic de vânătoare (cod COR 622401), cu 
salariul brut de 1.182 ron, începând cu data de 05.01.2015, sens în care a fost încheiat actul 
adiţional nr. 1/05.01.2015 la contractul individual de muncă nr. [...]/20.01.2013.” 
 Conform semnăturii executate la rubrica ,,Am primit un exemplar”, contestatorului i-a fost 
comunicată decizia de reintegrare nr. 1/5 ianuarie 2015. 
 De asemenea, prin adresa nr. 148/20.02.2015 [...]. Tulcea, contestatorului i-au fost 
comunicate  decizia nr. 1/2015, actul adiţional nr. 1 şi fişa de evaluare a activităţii pentru anul 2014. 
 În pofida dispoziţiei de reintegrare, începând cu data de 5 ianuarie 2015, contestatorul nu s-a 
prezentat la locul său de muncă. Acest fapt rezultă din foile colective de prezenţă aferente perioadei 
ianuarie 2015 - iulie 2015. 
 În atare situaţie,  prin adresele nr. 167/27.02.2015 şi nr. 495 din 02.07. 2015, secretarul 
filialei [...] a [...] Tulcea informează conducerea asociaţiei asupra faptului că, în perioada 
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05.01.2015 - 27.02.2015, respectiv în perioada 02.03.2015 - 30.06.2015, contestatorul nu s-a 
prezentat la locul de muncă şi nici nu a motivat absenţele. 

 S-a reţinut că, prin adresa [...] Tulcea nr. 452 din data de 17.06.2015, contestatorul este 
informat că, urmare a şedinţei Consiliului [...] Tulcea, i-a fost retrasă calitatea de membru vânător. 
 De asemenea, prin Decizia nr. 18/14.07.2015 a fost numită Comisia de cercetare disciplinară 
a salariaţilor [...] Tulcea, iar prin Adresa nr. 510/14.07.2015, contestatorul a fost convocat în 
vederea efectuării cercetării disciplinare la data de 22 iulie 2015. 
 Conform procesului - verbal nr. 534/22.07.2015, încheiat cu prilejul întrunirii comisiei de 
cercetare disciplinară, contestatorul s-a prezentat, dar a refuzat să motiveze absenţele de la locul de 
muncă, părăsind şedinţa de îndată. 
 Comisia de disciplină a propus sancţionarea contestatorului [...] cu desfacerea contractului 
individual de muncă în temeiul art. 248 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii. 
 Drept urmare, a fost emisă decizia de sancţionare disciplinară nr. 20 din 28 iulie 2015 prin 
care, în temeiul art 251 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, s-a dispus desfacerea 
disciplinară a contractului individual de muncă conform art. 248 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 
privind Codul Muncii. 

S-a reţinut că obiectul abaterii sunt absenţele nemotivate din perioada 02.03.2015 -
30.06.2015 şi că salariatul a încălcat prevederile pct. 4 lit. e şi pct. 6 lit. d din Regulamentul de 
ordine interioară, clauzele inserate în Cap.IX, partea a doua, lit. a şi b din Contractul individual de 
muncă, precum şi art. 3 din Fişa postului, încălcări pentru care a a refuzat să prezinte o notă 
explicativă. 
 Prin decizia nr. 24/28 iulie 2015 a [...] Tulcea, s-a decis încetarea contractului individual de 
muncă al contestatorului nr. [...]/28 ianuarie 2003,  începând cu data de 28 iulie 2015, potrivit art. 
248 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii. 
 Cu privire la procedura de aplicare a sancţiunilor disciplinare, instanţa reţine că potrivit art. 
58 alin. 1 din Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul muncii, ,,Concedierea reprezintă 
încetarea contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului.”, art. 61 stabilind că 
,,Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în 
următoarele situaţii:  a) 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, ca sancţiune disciplinară;[..]” 

În temeiul art. 62 alin. 2, ,,În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la 
art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 
247 - 252. 
     Art. 247 dispune în alineatul 2 că ,, Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca 
şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta 
a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul 
colectiv de muncă aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.” art. 248 
stabilind că ,,Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul în cazul în care salariatul 
săvârşeşte o abatere disciplinară sunt:[…] e) desfacerea disciplinară a contractului individual de 
muncă. 
     Conform art. 251 ,,(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio măsură, cu excepţia celei 
prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări 
disciplinare prealabile. 2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi 
convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-
se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în 
condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună 
sancţionarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile. (4) În cursul cercetării disciplinare 
prealabile salariatul are 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. 
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     Potrivit art. 252 din Codul muncii, (1) Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare 
printr-o decizie emisă în formă scrisă [..] (2) Sub sancţiunea nulităţii absolute, în decizie se 
cuprind în mod obligatoriu: (2) 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. 

 Verificând procedura de concediere supusă controlului, tribunalul a constatat că Decizia nr. 
20 din 28 iulie 2015, nu este afectată de motive de nulitate absolută. 
  S-a reţinut în primul rând că în cauză au fost respectate dispoziţiile art. 251 din Legea 
53/2003 referitoare la cercetarea disciplinară, salariatul fiind invitat să participe la cercetarea sa 
disciplinară, a fost prezent  la data  întrunirii comisiei, însă nu a dorit să ofere vreo explicaţie pentru 
absenţele nemotivate înregistrate. 
 Cât priveşte conţinutul Deciziei de concediere nr. 20 din 28 iulie 2015, tribunalul constată 
că angajatorul s-a conformat obligaţiilor de a fi inserat menţiunile obligatorii prevăzute de art. 252 
din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii. 
 Relativ la temeinicia concedierii, se constată că probele administrate în cauză au făcut 
dovada că reclamantul se face culpabil de săvârşirea abaterii disciplinare constând în lipsa 
nejustificată de la serviciu într-un interval de 84 zile în perioada 2.03.2015-30.06.2015. 
 În privinţa apărării formulate de către contestator, cum că nu a fost reîncadrat în muncă şi 
că, din luna ianuarie 2015, s-a prezentat în fiecare săptămâna la sediul [...] solicitând să i se predea 
fondul cinegetic si inventarul pentru a-şi exercita funcţia de paznic de vânătoare pe fondul de 
vânătoare nr. 35  şi de fiecare dată i s-a spus ca este angajat, că nu mi se poate preda fondul de 
vânătoare si că este la dispoziţia conducerii pană i se va clarifica situaţia, tribunalul constată că 
proba testimonială administrată în cauză a demonstrat doar în parte această susţinere. 

Astfel, martorul [...], propus de către contestator,  pădurar pe fondul de vânătoare nr. 28 
Poşta, a precizat că, în perioada ianuarie – iunie 2105, cu prilejul prezentării sale la şedinţele lunare 
ce au loc la sediul  [...] Tulcea l-a observat pe contestator pe acolo, respectiv în faţa instituţiei sau pe 
holurile acesteia, fără să fi purtat vreo discuţie cu acesta. 

De asemenea, şi martora [...], casier în cadrul [...] Tulcea, a învederat că reclamantul s-a 
prezentat la sediul din Tulcea, cu o frecvenţă de 1 sau 2 ori pe lună. Martora a declarat că 
reclamantul i-a relatat că a fost reintegrat în muncă, dar nu a primit sarcini precise, precizând că nu 
a perceput vreo discuţie între reclamant şi directorul asociaţiei sau vreun alt factor de decizie în 
măsură să dispună cu privire la integrarea sa în muncă. Aceasta a precizat că reclamantul se 
prezenta la casierie. 

S-a reţinut însă că prezenţa sa la sediul asociaţiei  din Tulcea şi nu la sediul filialei din [...], 
cu o frecvenţă de 2 ori pe lună, nu înlătură răspunderea sa pentru absenţele nemotivate. 

Mai mult, nu a făcut dovada că s-a adresat conducerii asociaţiei cu privire la nedumerirea sa 
în privinţa postului ocupat. Prin cererile înregistrate la A.J.V.P. Tulcea sub nr. 82/28.01.2015, nr. 
83/28.01.2015, nr. 173/02.03.2015 şi nr. 174/02.03.2015 nu solicită  lămuriri în această privinţă ci 
reclamă faptul că nu a fost desemnat să participe la acţiuni de vânătoare, împrejurare ce a făcut 
obiectul controlului efectuat de către Garda Forestieră  Tulcea sesizată de acesta.  

Astfel, din Nota de constatare nr.85/28.01.2016 a Gărzii Forestiere Tulcea, întocmită în 
urma sesizărilor formulate de către contestator în privinţa neparticiparea sale la acţiuni de 
vânătoare, s-a constatat că afirmaţia sa nu se adevereşte fiind identificate două asemenea autorizaţii 
individuale emise în anul 2008 şi 2012. În consecinţă, tribunalul a respins contestaţia ca 
neîntemeiată. 
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Văzând cererea intimatei, culpa procesuală a contestatorului, chitanţa CAB AV nr. 
…/19.2015 emisă de CAB avocat [...], tribunalul a obligat contestatorul să plătească intimatei [...] 
Tulcea suma de 700 lei cu titlu de cheltuieli judiciare. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...], criticând-o pentru 
nelegalitate şi netemeinicie. 

Intimata pârâtă a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca 
nefondat şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei civile apelate. În acest sens a reiterat, în 
esenţă, apărările prezentate şi în faţa primei instanţe. 

În apel nu au fost administrate 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: 
  Curtea consideră esenţial că ceea ce se impută reclamantului este faptul că nu s-a prezentat 
la locul de muncă în urma reintegrării în funcţia de paznic de vânătoare. 
 Dar, potrivit art.247 alin.2 din Codul Muncii abaterea disciplinară constă într-o faptă 
săvârşită cu vinovăţie. 
 Pentru a verifica vinovăţia reclamantului trebuie avut în vedere contextul în care s-a 
constatat absenţa de la locul de muncă. 
 Astfel, prin decizia nr. 30/04.11.2014 emisă de pârâtă s-a modificat în mod unilateral şi 
nelegal contractul individual de muncă al reclamantului, această decizie fiind anulată prin sentinţa 
civilă nr. 821/22.05.2015 pronunțată de Tribunalul Tulcea. 
 Cererea reclamantului de reintegrare în funcția anterior deținută, de paznic de vânătoare, a 
fost respinsă de Tribunalul Tulcea numai pentru motivul că, anterior soluționării litigiului, pârâta a 
dispus ea însăși reintegrarea reclamantului în funcția anterioară. 
 Dar, această reintegrare nu presupune consecutiv actului angajatorului numai voința 
angajatului. 
 Astfel, după modificarea unilaterală a funcției reclamantului, s-a procedat la predarea de 
către acesta şi primirea de către alt angajat a fondului cinegetic nr. [...] prin procesul - verbal nr. 
589/14.11.2014. Totodată, cu bonul de transfer din 17.11.2014, reclamantul a predat către [...] 
următoarele: pistol Carpaţi, binoclu, telefon mobil, chitanţier, condica serviciu, cartuş. 
 De asemenea, se are în vedere că în fișa postului, la Capitolul IX – Prevederi speciale, se 
stabilea obligația reclamantului de a cunoaşte şi respecta, între altele, prevederile H.G. nr. 
1076/2000 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier. Rezultă aşadar că 
angajatorul stabilise aplicarea acestui regulament în ceea ce priveşte fondul cinegetic. 
 Or, în conformitate cu art. 4 din acest Regulament, predarea-primirea cantonului silvic se 
face pe baza de control de fond, de catre seful ocolului silvic sau imputernicitul acestuia, in urma 
caruia se încheie procesul verbal de predare-primire a cantonului, potrivit modelului prevazut in 
anexa nr. 1; odată cu primirea cantonului pădurarul primește condica de serviciu, al carei model este 
prevăzut in anexa nr. 2, pe care o completează cu evidențele specifice, precum și harta cantonului. 
 Aşadar, reclamantul nu se putea prezenta pur şi simplu la fostul loc de muncă pentru a-şi 
exercita atribuţiile, de vreme ce predase la 14.11.2014 fondul cinegetic iar preluarea acestuia din 
nou presupunea o procedură de predare primire care implica şi şeful ocolului silvic. 
 Din declaraţiile martorilor [...], [...], [...] şi [...] rezultă că reclamantul s-a prezentat de mai 
multe ori la sediul pârâtei, însă reprezentanţii acesteia nu au făcut nici un demers pentru a realiza 
procedura de predare primire a fondului cinegetic. 
 Concluzia care se impune este aceea că pârâta, deşi a emis o decizie de reintegrare în funcţie 
formală, care a zădărnicit în parte demersul judiciar al reclamantului, lăsându-l în parte fără obiect, 
dar care nu era în sine suficientă pentru ca reclamantul să îşi reia activitatea, nu a efectuat nici un 
demers concret pentru punerea în practică a acestei măsuri, omiţând să îndeplinească procedurile 
care depindeau de aceasta pentru preluarea de către reclamantul a fondului cinegetic de care ar fi 
trebuit să răspundă potrivit atribuţiilor locului de muncă. Contrar art. 272 din Codul Muncii 
angajatorul nu a dovedit efectuarea unor demersuri eficace de reintegrare a reclamantului. 
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 În această manieră, pârâta a lipsit de efecte, practic, hotărârea judecătorească definitivă ce a 
stabilit că măsura modificării unilaterale a funcției și locului de muncă al reclamantului este 
nelegală, prin aceea că nu a repus niciodat pe reclamant în situaţia anterioară emiterii decizie 
unilaterale nelegale (anulate de instanţă) punându-l pe acesta în imposibilitatea practică de a-şi relua 
activitatea pentru ca, ulterior, să îl sancţioneze pe reclamant pentru motivul că nu s-a prezentat la 
locul de muncă. 
 Este evidentă astfel lipsa de vinovăţie a angajatului corelată cu lipsa unei intenţii reale a 
angajatorului de a reintegra pe acesta în funcţia deţinută anterior ca urmare a anulări deciziei 
unilaterale de modificare a felului şi locului muncii reclamantului. 
 Curtea concluzionează că nu sunt îndeplinite condiţiile răspunderii disciplinare şi, ca 
urmare, deciziile contestate, prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară a desfacerii contractului 
individual de muncă respectiv s-a dispus, pe cale de consecinţă, încetarea efectivă a raporturilor de 
muncă, sunt lovite de nulitate. 
 Devin astfel incidente dispoziţiile art. 80 din Codul Muncii referitor la repunerea părţilor în 
situaţia anterioară şi plata despăgubirilor. 
 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 că se va admite acţiunea astfel cum a fost formulată. 
 În conformitate cu art.453 alin.1 Cod.pr.civ., va fi obligată pârâta la 2.000 lei cheltuieli de 
judecată. 

Decizia civilă nr. 398/CM/21.09.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
30. Revizuire. Invocarea unui înscris nou. Condiții. 

 
Întâmpinarea depusă de pârât în apel, prin care se susține că ar recunoaște anumite 

împrejurări favorabile reclamantului, nu constituie un înscris care să justifice admiterea unei 
cereri de revizuire formulate împotriva hotărârii pronunțate de prima instanță întrucât el nu exista 
la data pronunțării acesteia. 

 
Art.178 alin.1 Cod procedură civilă 

 
Prin sentinţa civilă nr. 1407/04.06.2014 pronunţată în dosarul civil nr. …/118/2014, 

Tribunalul Constanţa a respins, ca nefondată, acţiunea formulată de reclamantul [...], în 
contradictoriu cu pârâta Societatea [...] SRL. 

Această sentinţă a rămas definitivă prin decizia civilă nr.462/CM/14.10.2014 pronunţată de 
Curtea de Apel Constanţa, prin care s-a respins cererea de repunere în termenul de apel, ca 
nefondată şi s-a respins ca tardiv apelul formulat de reclamant. 

La data de 21 aprilie 2015, prin cererea înregistrată sub nr. …/118/2015, reclamantul [...] a 
solicitat revizuirea sentinţei civile nr. 1407/04.06.2014 pronunţată de Tribunalul Constanţa în 
dosarul civil …/118/2014, motivat de faptul că, după pronunţarea hotărârii a descoperit un înscris 
nou, constând în întâmpinarea formulată de pârâtă în dosarul Curţii de Apel Constanţa, care nu i-a 
fost comunicată şi prin care pârâta a recunoscut că motivul pentru care i s-a desfăcut disciplinar 
contractul de muncă este altul decât cel precizat în decizia de sancţionare/concediere şi susţinut cu 
probatoriu fals în faţa instanţei de fond. 

A considerat revizuentul  că, în situaţia în care acest înscris ar fi fost cunoscut de către 
instanţa care a pronunţat hotărârea atacată, aceasta ar fi pronunţat o altă soluţie pe fond. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 509 alin.1 pct.5, art. 511 alin.(1) pct.5 Cod 
procedură civilă. 

Prin sentinţa civilă nr. 2268 din 23 septembrie 2015 Tribunalul Constanţa a respins, ca 
inadmisibilă, cererea  formulată de revizuentul [...] în contradictoriu cu pârâta Societatea [...] SRL. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele: 
Temeiul juridic al cererii de revizuire este art. 509 alin. a pct.5 Cod procedură civilă. 



 

 199 

Potrivit acestui text de leg,  revizuirea unei hotărâri  pronunţate asupra fondului sau care 
evocă fondul poate fi cerută dacă, după darea hotărârii, s-au descoperit înscrisuri doveditoare, 
reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de 
voinţa părţilor. 

Înscrisul nou invocat de revizuent, în speţă, este întâmpinarea formulată la data de 
13.10.2014 de pârâta - intimată Societatea [...] SRL în dosarul Curţii de Apel Constanţa şi 
comunicată reclamantului - apelant în şedinţa publică din 14.10.2015. 

Prin urmare, revizuentul din cauza de faţă a avut la dispoziţie un interval de timp suficient 
pentru a lua cunoştinţă şi a combate apărările intimatei formulate pe calea întâmpinării, astfel că 
lipsa unui comportament diligent nu poate fi imputabilă instanţei de apel sau părţii adverse. 

Examinarea în principiu a cererii de revizuire se limitează la temeiul de revizuire invocat. 
În ceea ce priveşte motivul întemeiat pe art. 509 alin. 1 pct. 5 Cod procedură civilă, instanţa 

a reţinut că înscrisul indicat de revizuent,  nu constituie „înscris nou” în înţelesul dispoziţiilor 
procedurale, care să justifice admisibilitatea cererii de revizuire de faţă. 

Astfel înscrisul la care face referire revizuentul nu poate fi considerat unul „nou” atât timp 
cât acesta a fost folosit în procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată în calea de atac deoarece 
se opune la reanalizarea lui autoritatea de lucru judecat a hotărârii. 
 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel revizuentul [...].  

În motivarea apelului său, acesta a arătat următoarele: prin Decizia de sancționare / 
concediere nr.7 din data de 03.02.2014, intimata i-a desfăcut disciplinar contractul de muncă, pe 
motiv că "începând cu data de 16.01.2014. dl [...] nu s-a mai prezentat la serviciu"; prin decizia 
civilă nr. 1407/04.06.2014, pronunţată în dosarul nr. …/118/2014, Tribunalul Constanţa a respins 
acţiunea ca nefondată; la data de 31.07.2014, în termenul de 30 zile prevăzut de instanţa de fond, a 
formulat cerere de apel, înregistrată pe rolul Curţii de Apel Constanta sub acelaşi număr de dosar - 
…/118/2014; prin decizia civilă nr. 462/11.11.2014, instanţa de apel a respins apelul ca fiind tardiv 
formulat; arată revizuentul că hotărârea pronunţată de instanţa de apel nu „i-a parvenit”, fapt pentru 
care la data de 24.03.2015 a solicitat Tribunalului Constanta studiul dosarului şi eventual, o copie 
după sentinţa civilă nr. 462/2014, ocazie în care a constatat că exista la dosar o întâmpinare adresată 
Curţii de Apel Constanţa şi depusă în data de 13.10.2014, prin care intimata a recunoscut motivul 
real care a determinat desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, altul decât cel 
precizat în decizia de sancţionare/ concediere și susţinut cu probatoriu fals în fața instanţei de fond; 
în ceea ce priveşte inadmisibilitatea cererii de revizuire a solicitat instanţei să reţină faptul că la 
termenul de judecată din 14.10.2014, întâmpinarea la care se referă instanţa, nu i-a fost remisă, aşa 
cum greşit s-a menţionat în încheierea de şedinţă; în situaţia în care acest înscris i-ar fi fost 
comunicat în faţă instanţei, apreciază apelantul că acesta ar fi trebuit să fie datat, vizat şi semnat de 
preşedintele completului de judecată, în conformitate cu art.104 alin.(14) din Hotărârea Consiliului 
Superior al Magistraturii nr. 387/22.09.2005 pentru aprobarea Regulamentului de ordine interioară 
al instanţelor judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare; singurele documente, 
comunicate în mod direct, în cadrul şedinţei, de aşa-zisa reprezentantă a intimatei, neverificate de 
către instanţă dar consemnate ca fiind remise au fost: Hotărârea AGA nr. 7/15.05.2014, emisă de 
Societatea [...] SRL Constanța; Certificatul de înregistrare menţiuni, eliberat la data de 26.05.2014 
de ORC de pe lângă Tribunalul Constanţa; Rezoluţia nr. 12390 / 22.05.2014 emisă de ORC de pe 
lângă Tribunalul Constanta; consideră că pârâta a ascuns întâmpinarea, cunoscând faptul ca nimeni 
nu va verifica ce documente îi vor fi remise; înscrisul doveditor (întâmpinarea depusă de pârâtă la 
data de 13.10.2014) poate fi considerat de instanţa ca fiind unul "nou", el nefiind „folosit în 
procesul în care s-a pronunţat hotărârea atacată în calea de atac", având în vedere prevederile art. 
248 alin. (1) NCPC; dată fiind tardivitatea apelului introdus, cauzat de indicarea eronată de către 
instanţa de fond a termenului de atac de 30 de zile, posibilitatea folosirii acestui înscris a fost nulă; 
de asemenea, a solicitat instanţei să reţină nulitatea necondiţionată a acestui act de procedură, 
precum şi a tuturor actelor de procedură iniţiate în perioada 01.02.2014 - 15.10.2014, faţă de lipsa 
calităţii de reprezentare procesuală a intimatei, aşa cum este prevăzut la art.176 punctul 2 coroborat 
cu art.84 alin.(l) din Codul de Procedura Civilă, republicat 2015, ţinându-se cont de producerea 
altor efecte juridice decât cele care decurg din natura lui proprie, aşa cum este prevăzut la art.179 
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alin. (4) din C.pr.civ.; intimata nu putea fi reprezentată convenţional de un mandatar care nu 
exercită funcţia de consilier juridic, în temeiul unul contract individual de muncă aşa cum este 
prevăzut la art.4 din Legea 514/2003, coroborat cu Decizia nr. 101/2014 a Curţii Constituţionale a 
României; de asemenea, a solicitat instanţei să reţină că toate aceste aspecte legislative sunt 
raportate şi la faptul că, aşa cum reiese din datele oficiale ale Ministerului Finanţelor Publice 
(anexa), începând cu data de 22.05.2014, pârâta şi-a suspendat activitatea pe o perioada de 3 ani, 
fapt ce implică inexistenţa personalului angajat, implicit a unui consilier juridic angajat cu contract 
individual de muncă. 
 Intimata nu a formulat întâmpinare, depunând note scrise denumite ”Precizări”. 

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: 
 Potrivit art.509 alin.1 pct. 5 Cod.pr.civ., revizuirea unei hotărâri pronunţate asupra fondului 
sau care evocă fondul poate fi cerută dacă, după darea acesteia, s-au descoperit înscrisuri 
doveditoare, reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai 
presus de voinţa părţilor. 
 Astfel cum corect a reţinut şi prima instanţă, în primul rând trebuie să fie îndeplinită 
condiţia ca acel înscris să fie unul care exista la data pronunţării hotărârii a cărei revizuire se cere. 
Această condiţie rezultă în mod clar din textul legal indicat, în sensul că acesta se referă la înscrisuri 
care nu au putut fi prezentate din cauza faptului că au fost reţinute de partea potrivnică sau din 
cauze mai presus de voinţa părţilor, ceea ce presupune că ar fi  putut fi prezentate dacă aceste 
piedici nu ar fi existat deci, în mod logic, existau la data soluţionării cauze. 
 Pe de altă parte, hotărârea judecătorească se pronunţă pe baza probelor existente la data 
pronunţării hotărârii şi administrate de instanţă iar revizuirea acesteia nu se poate face decât în cazul 
în care s-au descoperit înscrisuri noi față de cele prezentate în probațiune în cauza respectivă și 
avute la dispoziție de instanța care a soluționat cauza, împrejurare care nu este suficientă însă, fiind 
necesară o condiţie suplimentară, respectiv aceea ca ele să nu fi putut fi înfăţişate din cauzele 
prevăzute de art.509 alin.1 pct.5 Cod.pr.civ..  
 Cum în cauză, însă, nu este vorba de un înscris care exista la data pronunțării sentinței a 
cărei revizuire se cere, ci de un înscris ulterior cestui moment, care în opinia revizuentului ar 
cuprinde o recunoaștere din partea pârâtei,  acesta oricum nu poate fi avut în vedere astfel încât nu 
mai trebuie verificat dacă înscrisul a fost reţinut de partea potrivnică sau nu a putut fi înfăţişat dintr-
o împrejurare mai presus de voinţa părţilor, fiind necesar ca cele două condiții să fie întrunite 
cumulativ iar neîndeplinirea uneia dintre ele fiind suficientă pentru a constata inadmisibilitatea 
cererii de revizuire. 

Revizuirea este o cale extraordinară de atac care nu se poate exercita decât pentru motive 
expres stabilite de lege, într-un termen anume stabilit, pentru a nu fi încălcat principiul securităţii 
raporturilor juridice desprins de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în jurisprudenţa sa din 
prevederile Convenţiei Europene pentru apărarea Drepturilor Omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Ca urmare, autoritatea de lucru judecat a unei hotărâri judecătoreşti (reglementată de art.430 
al.1 Cod.pr.civ.) şi forţa ei obligatorie (reglementată de art.435 Cod.pr.civ.) nu pot înlăturate pentru 
motivul că o parte a identificat înscrisuri constituite ulterior soluţionării definitive a cauzei în 
legătură cu care consideră că ar avea o relevanţă probatorie. 
 În nici un caz, în soluţionarea unei cereri de revizuire nu se poate proceda la o nouă judecată 
a cauzei, întrucât principiul securităţii raporturilor juridice civile impune ca o hotărâre definitivă să 
nu mai fie repusă în discuţie iar a da posibilitatea părţilor de a se plânge aceleiaşi instanţe care a 
pronunţat hotărârea de modul în care a apreciat probele şi a stabilit raporturile dintre părţi ar 
echivala cu o nouă cale ordinară de atac ceea ce este ilegal. 
 Solicitarea revizuentului de a se constata nulitatea întâmpinării şi a actelor de procedură din 
perioada 01.02.2014 – 15.10.2014 în dosarul în care s-a soluţionat apelul formulat împotriva 
sentinţei a cărei revizuire se cere nu poate face obiectul cercetării în apel şi nici în cererea de 
revizuire formulată, instanţa fiind limitată în soluţionarea acesteia la verificarea incidenţei cazului 
de revizuire expres indicat de revizuent. Prevederile art.178 alin.1 Cod.pr.civ. se referă la 
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posibilitatea invocării nulităţii în orice stare a judecăţii până la soluţionarea definitivă a cauzei, după 
acest moment orice nulitate a actelor procedurale putând fi invocată numai într-o cale de atac 
formulată împotriva hotărârii care a fost precedată de actele de procedură cu privire la care se 
consideră că ar exista o cauză de nulitate şi numai în limitele prevăzute în mod expres pentru 
exercitarea unei căi de atac, în special în cazul în care este vorba de o cale extraordinară de atac 
întrucât, astfel cum s-a arătat, o hotărâre definitivă nu poate fi desfiinţată decât pentru motive 
expres şi limitativ prevăzute de lege. 
 Faţă de aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod.pr.civ. se va respinge apelul ca 
nefondat.  

Decizia civilă nr. 111/CM/17.02.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
31. Solicitare drepturi bănești provenite din premiul anual neinclus în 

majorarea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 285/2010. Dispariția temeiului legal 
care prevedea acordarea gratificației. 

 
În condiţiile în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „premiul pentru anul 2010, 

prevăzut de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, a fost inclus în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 
din Legea nr. 285/2010, nemaiputând fi acordat în forma supusă vechii reglementări”, este exclus, faţă de 
prevederile art. 517 alin. 4 C. proc. civ., ca o instanţă că reţină contrariul. 

Fiind vorba despre un premiu, deci o gratificaţie, care poate fi înlăturat prin abrogarea prevederii 
legale care îl consacra la un moment dat, deci nu despre contraprestaţia muncii depuse, abrogarea Legii nr. 
330/2009 care îl prevedea a marcat dispariţia temeiului legal al acordării premiului anual, în forma 
reglementată de art. 25 alin. 1 din Legea nr. 330/2009. 

 
Art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 

Art. 8 din Legea nr. 285/2010 
Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 21/2013 - RIL 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 1891/26.10.2015, Tribunalul Tulcea, secţia civilă, de contencios 

administrativ şi fiscal, a admis cererea formulată la 10.12.2013 de reclamanţii [...], [...], [...] şi [...] 
în contradictoriu cu pârâţii Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel Constanţa şi Tribunalul Tulcea şi a 
obligat pârâţii să plătească reclamanţilor drepturi băneşti provenite din premiul anual neinclus  în 
majorarea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 285/2010, începând cu data de 21.05.2012 şi până la 
includerea acestora în salariul lunar, drepturi ce se vor reactualiza cu indicele de inflaţie la data 
plăţii efective, precum şi la plata de daune interese constând în dobânda legală aferentă acestor 
drepturi băneşti începând cu data de 21.05.2012 şi până la achitarea integrală a acestora. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Reclamanţii au calitatea de judecători în cadrul Judecătoriei Tulcea, jud. Tulcea. 
Potrivit art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009, „pentru activitatea desfăşurată, personalul 

beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a indemnizaţiilor de încadrare 
realizate în anul pentru care se face premierea”. 

Aceste dispoziţii legale au fost abrogate expres prin art. 39 lit. w din Legea nr. 284/2010, 
lege care a intrat în vigoare de la data de 01.01.2011, cu excepţia art. 34 şi 35 care au intrat în 
vigoare la 3 zile de la data publicării legii în Monitorul Oficial al României. 

Salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2011 a fost reglementată prin 
Legea nr. 285/2010, aplicabilă din 01.01.2011, act normativ care la art. 8 a prevăzut că „sumele 
corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, 
acestea fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 
personalului din sectorul bugetar, potrivit prevederilor acestei legi”. 
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Aşadar, printr-o dispoziţie legală expresă, legiuitorul a înţeles să nu mai acorde premiul 
anual pentru anul 2010, stabilind totodată şi destinaţia sumelor corespunzătoare acestui premiu. 

Din interpretarea gramaticală a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 rezultă că 
legiuitorul a eşalonat plata acestor sume, iar creşterile salariilor din sectorul bugetar au inclus şi 
suma unică, aferentă premiului anual solicitat prin cererea de chemare în judecată. 

Conformitatea acestor dispoziţii legale cu normele din Legea fundamentală şi Primul 
Protocol adiţional la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului referitoare la principiul 
neretroactivităţii legii şi protecţia dreptului de proprietate privată a fost constatată de Curtea 
Constituţională. 

Astfel, prin Decizia nr. 115/09.02.2012 a Curţii Constituţionale a României s-a respins ca 
neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 
reţinându-se, pe de o parte că premiul anual nu este un drept fundamental, că prin aceste dispoziţii 
nu au fost încălcate principiile neretroactivităţii legii şi egalităţii de tratament, prevederile 
constituţionale şi convenţionale referitoare la dreptul de proprietate privată, legiuitorul 
reglementând o modalitate de plată eşalonată a acestui drept care să satisfacă şi să menţină un 
echilibru responsabil între interesele angajaţilor şi interesul public sub aspectul gestionării 
resurselor bugetare în contextul crizei economice. 

Prin aceeaşi decizie, Curtea Constituţională a mai statuat că legiuitorul, prin art. 8 din Legea 
nr. 285/2010 a prevăzut că sumele aferente premiului anual pentru anul 2010 să fie avute în vedere 
la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, prin 
includerea acestora în salariul/solda/indemnizaţia de bază a angajatului potrivit reglementărilor din 
aceeaşi lege. Aşadar, beneficiul premiului anual pe 2010 care reprezintă o creanţă certă, lichidă şi 
exigibilă a angajatului asupra angajatorului său, este astfel recunoscut de acesta din urmă, 
modificată fiind în concret numai modalitatea de acordare şi anume eşalonat şi succesiv, respectiv 
prin creşterea în mod corespunzător a cuantumului salariului/soldei/indemnizaţiei de bază. 

Chemată să se pronunţe asupra problemei de drept obiect al prezentei cauze instanţa 
supremă, în cadrul recursului în interesul legii, prin decizia nr. 21 din 18.11.2013, obligatorie pentru 
instanţe, a statuat că în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 8 din Legea nr. 285/2010 premiul 
pentru anul 2010, prevăzut de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 a fost inclus în majorările 
salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 285/ 2010, nemaiputând 
fi acordat în forma supusă vechii reglementări. 

Prin urmare, coroborând cele două decizii cu dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Legea nr. 
285/2010, aşa cum a reţinut şi instanţa supremă în motivarea sa, rezultă că, dreptul la premiul anual 
a fost menţinut şi după abrogarea art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009, începând cu luna ianuarie 
2011, sub forma includerii în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, fiind modificată doar 
forma de executare a obligaţiei de plată, respectiv eşalonat şi succesiv, în cursul anului 2011, prin 
creşterea, în mod corespunzător, a cuantumului salariului/soldei/indemnizaţiei de bază.  

Respectarea drepturilor fundamentale nu trebuie însă să fie doar formală, iluzorie, ci 
concretă şi efectivă, astfel cum a decis Curtea Europeană în numeroase hotărâri. În speţă, pentru a 
se respecta această cerinţă este necesar a se verifica împrejurarea că, în concret, a avut loc o 
compensare între premiul anual şi creşterile salariale acordate începând cu 01 ianuarie 2011 şi, deci, 
s-a stins această datorie. 

În opinia instanţei, o astfel de compensare concretă nu a avut loc, aserţiunea legislativă 
neconstituind altceva decât o declarare pur formală a unei astfel de compensări, fără ca, în concret, 
să fie îndeplinite condiţiile unei astfel de instituţii juridice, pentru următoarele considerente: 

Nu se poate pune semnul echivalenţei între natura juridică a premiului şi natura juridică a 
salariului. 

Premiul constituie o sumă unică, acordată o singură dată, în considerarea muncii desfăşurate 
la un nivel corespunzător, pe când salariul reprezintă o prestaţie bănească periodică, lunară acordată 
pentru munca depusă de angajaţi. 

Premiul se acordă în raport cu perioada de timp lucrată în anul 2010, pe când creşterea 
salarială s-a acordat de la 01.01.2011 tuturor angajaţilor, indiferent de perioada lucrată. 
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Mai mult, teoretic, unii angajaţi nu aveau dreptul la premiul anual pe anul 2010 ori aveau 
dreptul la un cuantum redus al acestuia, respectiv acei angajaţi care în cursul anului au desfăşurat 
activităţi profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârşit abateri pentru care au fost sancţionate 
disciplinar. 

Or, dacă s-ar accepta teoria compensării, atunci ar fi trebuit ca aceste creşteri salariale să fie 
acordate diferenţiat salariaţilor (luându-se în considerare situaţia fiecăruia şi îndreptăţirea la 
primirea unei anumite sume cu titlu de premiu anual pe anul 2010), iar nu în mod unitar şi egal. 

De asemenea, cercetând dispoziţiile art. 1 din legea nr. 285/2010 se constată că „majorările 
salariale" la care face referire art. 8 din acelaşi act normativ s-au acordat „ţinându-se seama de 
gradul sau treapta profesională, vechimea în muncă, vechimea în funcţie sau, după caz, în 
specialitate, dobândite în condiţiile legii până la 31 decembrie 2010" (alin. 3) al art. 1), aşadar, 
criterii fără nici o legătură cu dreptul la premiul anual cuvenit fiecărui angajat la expirarea anului 
2010 şi care putea fi diferenţiat, atât în funcţie de perioada lucrată, cât şi în funcţie de modul de 
desfăşurare a activităţii profesionale. 

Toate aceste considerente au format convingerea instanţei că, în realitate, expresia „acestea 
fiind avute în vedere la stabilirea majorărilor salariate ce se acordă în anul 2011 personalului din 
sectorul bugetar, potrivit prevederilor prezentei legi” nu reprezintă altceva decât o declarare pur 
formală a unei aşa zise compensări a dreptului la premiu, fără însă nici un substrat de fond, deci fără 
a se realiza, în concret, efectul declarat al acestei prevederi legale, în raport de natura juridică şi 
cuantumul acestui drept salarial. 

In alta ordine de idei, intenţia legiuitorului, prin acordarea majorărilor salariale succesive, a 
fost aceea de a readuce salariul/indemnizaţia/solda la nivelul anterior reducerii de 25%. Acest 
aspect rezultă din expunerea de motive prezentată în susţinerea proiectului de lege pentru aprobarea 
ordonanţei de urgenţă pentru adoptarea măsurilor în vederea recuperării reducerilor salariale . 

Acest demers legislativ a fost impus şi de Curtea Constituţională  care, soluţionând excepţia 
de neconstituţionalitate a Legii nr. 118/2010, a constatat că măsura de diminuare a cuantumului 
salariului /indemnizaţiei/soldei, constituie o restrângere a dreptului constituţional la muncă, ce 
afectează dreptul la salariu, cu respectarea însă a prevederilor art.53 din Constituţie (Decizia  nr. 
872/2010). Astfel, Curtea a constatat că măsura de restrângere a unor drepturi ale personalului 
bugetar poate avea doar caracter temporar, fiind obligatorie revenirea la nivelul iniţial al acestor 
drepturi. 

Se mai reţine în expunerea de motive că prin dispoziţiile Legii nr. 285/2010 privind 
salarizarea in anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice, a fost posibilă recuperarea parţial a 
drepturilor diminuate, in procent de 15%, sens în care se impune adoptarea unui act normativ care 
să asigure recuperarea integrală a reducerii salariale de 25%. 

În considerarea celor expuse, instanţa a constatat că, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010 s-a 
realizat în concret o privare de un bun a reclamanţilor, în sensul art. 1 din Primul Protocol Adiţional 
la CEDO, respectiv o privare de dreptul dobândit la primirea majorărilor salariale stabilite pentru 
anul 2011 şi evident pentru perioada următoare acestui an. 

În concluzie, întrucât în fapt, în majorările salariale pe anul 2011 nu a fost inclus şi premiul 
anual a cărui acordare a fost menţinută sub această formă, s-a constatat că reglementarea este doar 
pur formală, fără o bază concretă şi nu s-a realizat în fapt. 

În aceste condiţii, reglementarea legală devine una iluzorie, formală şi deci nu poate fi 
acceptată, ea constituind o veritabilă privare de proprietate, sancţionată de Convenţie prin art. 1 din 
Primul Protocol Adiţional la CEDO. 

Omisiunea plăţii majorărilor salariale care să includă şi premiul anual a condus, în 
consecinţă, la naşterea unui drept de creanţă în favoarea salariaţilor bugetari (reclamanţii), creanţă 
ce reprezintă un „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol Adiţional la CEDO. 

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat, de pildă în Hotărârea din 8 
noiembrie 2005, pronunţată în Cauza Kechko împotriva Ucrainei, paragraful 23, că ţine de marja de 
apreciere a statului acordarea beneficiilor plătite din fonduri publice angajaţilor săi. Statul poate 
introduce, suspenda sau înceta plata acestor beneficii, adoptând în acest sens modificările legislative 
corespunzătoare. Însă, în cazul în care o dispoziţie legală în vigoare prevede acordarea unor 
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asemenea beneficii, iar condiţiile prevăzute de lege sunt îndeplinite, autorităţile statului nu pot 
refuza în mod deliberat plata acestora pe perioada cât prevederile legale sunt în vigoare. 

Faţă de toate aceste considerente, instanţa a admis cererea şi a dispus obligarea pârâţilor 
Ministerul Justiţiei, Curtea de Apel Constanţa şi Tribunalul Tulcea să plătească reclamanţilor 
drepturi băneşti provenite din premiul anual neinclus  în majorarea prevăzută de art. 8 din Legea nr. 
285/2010, începând cu data de 21.05.2012 şi până la includerea acestora în salariul lunar, drepturi 
ce se vor reactualiza cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.  

Referitor la daunele interese moratorii solicitate de reclamanţi, acestea se cuvin a fi acordate 
întrucât este evident că aceştia au suferit un prejudiciu ca urmare a neplăţii drepturilor salariale 
analizate. 

Aceste daune trebuie suportate de debitori atât în temeiul dispoziţiilor art. 1082 şi 1088 Cod 
Civil anterior, conform cărora, art. 1082 „debitorul este osândit, de se cuvine, la plata de daune-
interese sau pentru neexecutarea obligaţiei, sau pentru întârzierea executării, cu toate că nu este rea-
credinţă din parte-i, afara numai dacă nu va justifica că neexecutarea provine din o cauză străină, 
care nu-i poate fi imputată”, art. 1088 alin. 1 „la obligaţiile care au de obiect o sumă oarecare, 
daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală, afară de regulile speciale 
în materie de comerţ, de fidejusiune şi societate”. 
 În prezent aceste dispoziţii legale sunt reluate prin art. 1535 alin.1 Noul Cod Civil conform 
căruia „în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la scadenţă, creditorul are dreptul la daune 
moratorii, de la scadenţă până în momentul plăţii, în cuantumul convenit de părţi sau, în lipsă, în cel 
prevăzut de lege, fără a trebui să dovedească vreun prejudiciu. În acest caz, debitorul nu are dreptul 
să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ca urmare a întârzierii plăţii ar fi mai mic”. 

Ca urmare, pârâţii anterior menţionaţi au fost obligaţi şi la plata de daune interese constând 
în dobânda legală aferentă acestor drepturi băneşti începând cu data de 21.05.2012 şi până la 
achitarea integrală a acestora. 

 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâtul Ministerul Justiţiei, solicitând 
schimbarea în tot a acesteia şi respingerea acţiunii. 
 În motivarea cererii de apel, apelantul pârât a invocat decizia în interesul legii nr. 21/2013, 
potrivit căreia premiul pentru anul 2010 a fost inclus în majorările salariale stabilite pentru anul 
2011, nemaiputând fi acordat în forma supusă vechii reglementări. Curtea Constituţională a 
constatat că majorarea salarială din anul 2011 rezultată ca urmare a includerii premiului anual din 
anul 2010 în salariul/solda/indemnizaţia de bază, este acordată şi în continuare, dovadă că de la 
1.01.2012 a rămas în plată acelaşi nivel al retribuţiei, în condiţiile în care legiuitorul a ales să nu 
acorde niciun premiu anual pe anul 2011. Prin Legea nr. 284/2010, ca şi prin legile şi ordonanţele 
anuale de salarizare, premiul anual nu a mai fost prevăzut. Întrucât Legea nr. 284/2010 a abrogat 
dreptul la acordarea premiului anual în forma prevăzută de art. 25 alin. 1 din legea nr. 330/2009, 
este evident că acest drept s-a stins pentru viitor prin intrarea în vigoare a legilor noi 
 2. Intimaţii reclamanţi şi pârâţi nu au formulat apărări faţă de cererea de apel. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu au fost administrate probe 
noi. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Instituţia premiului anual a fost prevăzută în legislaţia anterioară Legii nr. 284/2010, 

ultima oară la art. 25 alin. 1 din Legea nr. 330/2009, care a prevăzut că, „pentru activitatea 
desfăşurată, personalul beneficiază de un premiu anual egal cu media salariilor de bază sau a 
indemnizaţiilor de încadrare, după caz, realizate în anul pentru care se face premierea”. 

Legea nr. 330/2009 a fost abrogată prin Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, care a intrat în vigoare la 1.01.2011. 

În contextul în care în anul 2011 se punea problema acordării premiului anual aferent anului 
2010, prin art. 8 din Legea nr. 285/2010 s-a prevăzut că „sumele corespunzătoare premiului anual 
pentru anul 2010 nu se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011, acestea fiind avute în vedere la 
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stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2011 personalului din sectorul bugetar, potrivit 
prevederilor prezentei legi”. 

2. Cu privire la premiul anual aferent anului 2010 s-a înregistrat o jurisprudenţă neunitară a 
instanţelor, care a condus la pronunţarea de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a deciziei în 
interesul legii nr. 21/2013. 

Din cuprinsul acestei decizii rezultă că la momentul respectiv se înregistrau două orientări 
jurisprudenţiale diferite. 

Într-o primă opinie (majoritară) s-a reţinut că art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 a fost 
abrogat, astfel că nu mai există suport legislativ în acordarea premiului. În aceste condiţii, 
reclamanţii nu se pot prevala de existenţa unui bun, ca drept câştigat, respectiv de o creanţă certă, 
lichidă şi exigibilă, de care ar fi fost lipsiţi, pentru a invoca încălcarea dreptului de proprietate 
garantat de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a drepturilor omului. A 
acorda acest drept, pronunţându-se asupra legalităţii unei măsuri dispuse printr-un act normativ, ar 
presupune ca instanţele să depăşească atributele puterii judecătoreşti, doar legiuitorul putând să 
stabilească drepturile salariale suplimentare, condiţiile de acordare şi cuantumul acestora.  Dreptul 
subzistă, dar legiuitorul a eşalonat plata acestei sume începând cu luna ianuarie 2011 şi a inclus-o în 
creşterile salariale din sectorul bugetar pentru anul 2011. Chiar dacă nu este un drept fundamental, 
cum este cel salarial, ci un beneficiu, ce este inclus în marja de apreciere a statului, beneficiarii nu 
au fost lipsiţi de bun, premiul fiind acordat sub altă formă. Astfel, s-a stabilit o altă modalitate de 
plată, premiul fiind inclus în majorările salariate stabilite pentru anul 2011, conform art. 1 din Legea 
nr. 285/2010. Posibila neexecutare a obligaţiei de includere a premiului în majorări nu este un 
argument de menţinere a dreptului la plata premiului în forma anterioară. 

Într-o a doua opinie (minoritară), instanţele au admis aceste acţiuni, cu motivarea că 
reclamanţii deţin un bun în sensul art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia europeană a 
drepturilor omului, întrucât au o creanţă certă, lichidă şi exigibilă şi, constatându-se că premiul nu 
s-a plătit, nefiind inclus în majorările salariate, reclamanţii au fost privaţi de un bun. Totodată, 
însăşi Curtea Constituţională a apreciat că reclamanţii deţin un bun (deciziile nr. 1.615/2011 şi 
115/2012), iar beneficiul acestui premiu nu a fost anulat, ci doar s-a modificat modalitatea de 
acordare. În acest sens, s-a susţinut că instanţa constituţională analizează "in abstracto" raportul 
juridic, verificarea în concret a raportului juridic dedus judecăţii şi a faptului plăţii revenind 
instanţei de judecată şi, procedând la acordarea premiului, instanţele de judecată nu depăşesc 
atributele puterii judecătoreşti, ci verifică dacă voinţa legiuitorului s-a transpus în practică prin 
majorări efective ale salariului cu suma corespunzătoare premiului.  Într-o altă argumentare s-a 
considerat că dreptul există, dar nu a fost acordat eşalonat, aşa cum dispune art. 8 din Legea nr. 
285/2010. Menţiunea referitoare la sumele corespunzătoare premiului, ce urmau a se regăsi în 
majorările salariale acordate în anul 2011 personalului bugetar, nu reprezintă decât o declaraţie 
formală a unei compensări, aceste majorări fiind acordate pe criterii diferite (de vechime, de nivel 
studii), distincte de cele reglementate în vederea acordării premiului (performanţa individuală, 
disciplina la locul de muncă), astfel că dreptul nu mai există, nu s-a compensat astfel cu majorările 
prevăzute de lege, care depind de alte criterii.  Art. 8 din Legea nr. 285/2010 are un caracter 
retroactiv, fapt ce contravine art. 15 din Constituţie, întrucât creanţa devenise exigibilă anterior 
intrării în vigoare a noii legi, reclamanţii fiind privaţi de bun. Dreptul s-a născut cel mai târziu la 31 
decembrie 2010, astfel că stingerea prin plată la un moment ulterior nu este de natură să aducă 
atingere existenţei dreptului. Există o confuzie cu privire la existenţa dreptului la premiu şi plata 
efectivă. 

3. Soluţionând recursul în interesul legii, instanţa supremă a reţinut că „premiile nu au, de 
regulă, un regim prestabilit, constant şi obligatoriu, ci reprezintă bonusuri (gratificaţii) şi sunt 
facultative, benevole şi variabile. Însă, potrivit doctrinei, criteriile de acordare trebuie să fie precise 
şi verificabile, în cazul în care primele nu se acordă tuturor salariaţilor care desfăşoară muncă egală 
sau de valoare egală, pentru a evita problema discriminării. Prin Decizia nr. 414 din 14 iulie 2005, 
Curtea Constituţională a stipulat că drepturile salariale suplimentare, cum sunt primele, sporurile 
sau adaosurile, prevăzute în acte normative, nu constituie drepturi fundamentale consacrate în 
Constituţie, care nu ar mai putea fi modificate sau chiar anulate. Prin urmare, modificarea sau 
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suprimarea, pentru viitor, a unui premiu nu afectează dreptul fundamental al salariatului de a primi 
contraprestaţie pentru munca depusă. În cauza de faţă, beneficiar al premiului anual este personalul 
plătit din fonduri publice, în cazul căruia funcţionează principiul prestabilirii salariilor prin lege, al 
cărui nivel stipulat se află în legătura directă în încasările şi cheltuielile din bugetul public naţional, 
dezechilibrarea acestuia putând avea consecinţe în ceea ce priveşte diminuarea cheltuielilor din 
acest buget.” 

De asemenea, Înalta Curte a reţinută că „dreptul la premiul anual a fost menţinut şi după 
abrogarea art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009, începând cu luna ianuarie 2011. În acest sens, 
aceeaşi instanţă [Curtea Constituţională] a stipulat, în deciziile menţionate, că majorarea salarială 
din anul 2011, rezultată ca urmare a includerii premiului anual din 2010 în 
salariul/solda/indemnizaţia de bază, este acordată şi în continuare. Curtea Constituţională, prin 
această interpretare cu caracter obligatoriu, a statuat asupra modalităţii în care subzistă dreptul de 
creanţă al angajatului în cadrul raportului juridic cu angajatorul, astfel încât el nu mai poate fi 
acordat în forma anterioară prevăzută de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009. Din acest punct de 
vedere nu se poate analiza includerea premiului în majorările salariale prevăzute de art. 1 din 
Legea nr. 285/2010, ca argument de menţinere a dreptului la plata premiului în forma anterioară, 
întrucât ar contraveni celor stipulate cu forţă obligatorie de Curtea Constituţională. Dreptul de a 
pretinde acordarea premiului sub forma unui salariu de bază scadent în prima lună a anului 
următor celui lucrat s-a stins odată cu abrogarea Legii-cadru nr. 330/2009, fiind înlocuit cu o nouă 
modalitate de plată, prevăzută de lege, prin executare succesivă. Prin modificarea formei de 
executare a obligaţiei de plată a premiului anual, legiuitorul a acţionat în limitele marjei de 
intervenţie, recunoscută în domeniul politicii salariale, neexistând o încălcare a dreptului de 
proprietate privată al personalului plătit din fonduri publice asupra acestei creanţe de natură 
salarială. În concluzie, premiul anual aferent anului 2010, reglementat iniţial prin art. 25 din Legea-
cadru nr. 330/2009, a fost inclus, potrivit art. 8 din Legea nr. 285/2010, de către legiuitor în noua 
reglementare salarială, sub forma unor majorări salariale stabilite în art. 1 din Legea nr. 285/2010, 
fără a mai putea fi acordat în forma supusă vechii reglementări.” 

4. Potrivit art. 517 alin. 4 C. proc. civ., dezlegarea dată unei probleme de drept prin decizia 
pronunţată în interesul legii este obligatorie pentru instanţe de la data publicării acesteia în 
Monitorul Oficial. 

Prin sentinţa apelată, prima instanţă a admis acţiunea pentru considerente care se înscriu în 
rândul celor reţinute în orientarea jurisprudenţială minoritară analizată de instanţa supremă în cadrul 
deciziei în interesul legii mai sus citate, respectiv pentru că nu a avut loc o compensare concretă, 
adică o includere a premiului anual în majorările salariale operate în cursul anului 2011, legiuitorul 
făcând doar „o declarare pur formală a unei astfel de compensări, fără însă nici un substrat de fond”, 
trăgându-se concluzia că „prin art. 8 din Legea nr. 285/2010 s-a realizat în concret o privare de un 
bun a reclamanţilor”. 

Rostul soluţionării unui recurs în interesul legii este unificarea practicii judiciare, decizia 
fiind obligatorie de la data publicării deciziei în Monitorul Oficial, adică, în privinţa deciziei nr. 
21/2013, de la 16.01.2014.  

De la această dată, instanţele au obligaţia de a-şi orienta jurisprudenţa în acord cu soluţia 
pronunţată în interesul legii, nemaiputându-se pronunţa în sensul contrar deciziei pronunţate de 
instanţa supremă nici măcar reţinând considerente noi, dar cu atât mai mult pentru considerente care 
au făcut deja obiectul analizei cu ocazia soluţionării recursului în interesul legii. 

În condiţiile în care Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit că „premiul pentru anul 2010, 
prevăzut de art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, a fost inclus în majorările salariale stabilite pentru anul 2011, potrivit dispoziţiilor 
art. 1 din Legea nr. 285/2010, nemaiputând fi acordat în forma supusă vechii reglementări”, este 
exclus, faţă de prevederile art. 517 alin. 4 C. proc. civ., ca o instanţă că reţină contrariul. 

5. De altfel, această interpretare rezultă cu evidenţă din prevederea legală neechivocă a art. 8 
din Legea nr. 285/2010 în sensul că „sumele corespunzătoare premiului anual pentru anul 2010 nu 
se mai acordă începând cu luna ianuarie 2011”. Faptul că premiul anual a fost inclus în majorările 
salariale stabilite pentru anul 2011 constituie exclusiv o explicaţie a legiuitorului pentru soluţia 
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legislativă aleasă, a cărei veridicitate nu poate fi pusă la îndoială de instanţele de judecată. Înalta 
Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în acest sens, în cadrul deciziei nr. 21/2013, că „nu se poate 
analiza includerea premiului în majorările salariale prevăzute de art. 1 din Legea nr. 285/2010”, iar 
„prin modificarea formei de executare a obligaţiei de plată a premiului anual, legiuitorul a acţionat 
în limitele marjei de intervenţie, recunoscută în domeniul politicii salariale, neexistând o încălcare a 
dreptului de proprietate privată al personalului plătit din fonduri publice asupra acestei creanţe de 
natură salarială”. 

Fiind vorba despre un premiu, deci o gratificaţie, care poate fi înlăturat prin abrogarea 
prevederii legale care îl consacra la un moment dat, deci nu despre contraprestaţia muncii depuse, 
abrogarea Legii nr. 330/2009 care îl prevedea a marcat dispariţia temeiului legal al acordării 
premiului anual, în forma reglementată de art. 25 alin. 1 din Legea nr. 330/2009. 

În aceste condiţii, nu există niciun temei nici pentru obligarea pârâţilor să plătească 
reclamanţilor drepturi băneşti provenite din premiul anual pretins neinclus în majorarea prevăzută 
de art. 8 din Legea nr. 285/2010, începând cu data de 21.05.2012 şi până la includerea acestora în 
salariul lunar, precum şi nici, pe cale de consecinţă, faţă de caracterul accesoriu, pentru actualizarea 
acestora în funcţie de rata inflaţiei şi pentru acordarea dobânzii legale.  

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., reţinând că sentinţa apelată este nelegală, 
după cum a rezultat din considerentele de mai sus, curtea va admite apelul formulat în cauză, va 
schimba în tot sentinţa apelată în sensul că va respinge acţiunea ca nefondată. 

Decizia civilă nr. 181/CM/22.03.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 
32. Solicitare acordare integrală a zilelor de concediu de odihnă conform 

contractului individual de muncă și al contractului colectiv de muncă. Efectul 
direct vertical al art. 7 alin. 1 din Directiva nr. 2003/88/CE. Vocaţie la primirea 
unui ajutor bănesc în cazul unei intervenţii chirurgicale deosebite. 

 
Articolul 145 alin. 2 Codul Muncii, în forma aflată în vigoare la data faptelor, a fost modificat 

ulterior prin Legea nr. 12/2015, în sensul că „durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în 
contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile”, fiind 
introdus alin. 4, potrivit căruia, „la stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de 
incapacitate temporară de muncă  şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal  
şi concediului pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată”. 

Această modificare legislativă a urmărit asigurarea conformităţii dreptului naţional cu art. 7 alin. 1 
din Directiva nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, potrivit căruia 
„statele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit 
de cel puțin patru săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de acordare a concediilor prevăzute 
de legislațiile și practicile naționale”. 

Principiul neretroactivităţii legii se opune aplicării acestei soluţii legislative interne intrate în 
vigoare în anul 2015 unei situaţii juridice consumate sub imperiul vechii reglementări, în anul 2012. 

Cu toate acestea, Curtea de Justiţie a recunoscut efectul direct vertical al directivelor şi în relaţia 
dintre particulari şi unităţi administrativ teritoriale, cum ar fi oraşele (hotărârea din 20.03.2003 din cauza 
C-187/00, Helga Kutz-Bauer), autorităţi locale sau regionale (hotărârea din 22.06.1989 din cauza C-
103/88, Fratelli Costanzo), autorităţi independente responsabile cu menţinerea ordinii publice (hotărârea 
din 15.05.1986 din cauza C-222/84, Johnston), autorităţi publice care prestează servicii în domeniul 
sănătăţii (hotărârea din 26.02.1986 din cauza C-152/84, Marshall) sau companii de stat privatizate 
(hotărârea din 12.07.1990 din cauza C-188/89, Foster şi alţii v. British gas plc.). 

Din examinarea art. 144 alin. 2 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anul 2014 
rezultă că acesta nu consacră un drept în favoarea salariaţilor, ci doar o vocaţie la primirea unui ajutor 
bănesc al cărui cuantum este lăsat la latitudinea angajatorului, prin consiliul său de administraţie. 

 
Art. 145 alin. 2 Codul Muncii 

Legea nr. 12/2015 
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Art. 7 alin. 1 din Directiva nr. 2003/88/CE 
Hotărârea CJUE din 24.01.2012 în cauza C-282/10 (Maribel Dominguez) 

 

I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 1830/19.07.2016, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a admis 

cererea formulată la 15.12.2015 de reclamanta [...] în contradictoriu cu pârâta [...] Constanţa, 
dispunând obligarea acesteia la acordarea integrală a zilelor de concediu de odihnă pentru anul 2012 
conform contractului individual de muncă şi al contractului colectiv de muncă, valabil în anul 2012, 
la acordarea ajutorului bănesc prevăzut de art. 144 alin.2 din contractul colectiv de muncă la nivel 
de unitate valabil pe anul 2014, precum şi la plata către reclamantă a sumei de 744 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Reclamanta [...] este salariată în cadrul [...] Constanţa. 
Potrivit susţinerilor reclamantei în anul 2012 pârâta nu i-a acordat acesteia numărul de zile 

de concediu de odihnă care i se cuveneau. 
Pârâta recunoaşte susţinerea reclamantei însă justifică diminuarea zilelor de concediu de 

odihnă ca efect al aplicării dispozițiilor art. 145 alin.2 din codul muncii şi art.88 din contractul 
colectiv de muncă. 

Reclamanta invocă în susţinerea temeiniciei acestui capăt de cerere directiva 2003/88/CE şi 
hotărârea pronunţată de CJUE în cauza 282/10. 

Conform dispoziţiilor art.145 alin.2 din codul muncii astfel cum era în vigoare la data 
naşterii dreptului, „Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul 
individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordă 
proporţional  cu activitatea prestată într-un an calendaristic:” 

Conform art.7 din Directiva 2003/88 a Parlamentului European și a Consiliului, „Concediul 
anual, (1) Statele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de un 
concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de 
acordare a concediilor prevăzute de legislațiile și/sau de practicile naționale. (2) Perioada minimă 
de concediu anual plătit nu poate fi înlocuită cu o indemnizație financiară, cu excepția cazului în 
care relația de muncă încetează.” 

Curtea de Justiţie Europeană a statuat în cauza Schultz Hoff  şi alţii că „articolul 7 alineatul 
(1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se opune unor dispoziții sau unor practici 
naționale care prevăd că dreptul la concediul anual plătit se stinge la expirarea perioadei de referință 
și/sau a unei perioade de report stabilite de dreptul național chiar și în cazul în care lucrătorul s-a 
aflat în concediu medical în toată perioada de referință sau într-o parte din aceasta și incapacitatea 
sa de muncă a continuat până la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru care nu a putut să 
își exercite dreptul la concediul anual plătit. Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie 
interpretat în sensul că se opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că, la 
încetarea raportului de muncă, nu se acordă nicio indemnizație pentru concediul anual plătit 
neefectuat lucrătorului care s-a aflat în concediu medical în toată perioada de referință sau într-o 
parte din aceasta și/sau în toată perioada de report sau într-o parte din aceasta, motiv pentru care nu 
a putut să își exercite dreptul la concediul anual plătit. Pentru calculul indemnizației menționate, 
remunerația obișnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută în perioada de repaus ce 
corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă şi că întrucât Directiva 2003/88 
nu face nicio distincție între lucrătorii care, în perioada de referință, sunt absenți de la serviciu 
pentru că se află în concediu medical și cei care au lucrat efectiv în perioada menționată rezultă că, 
în ceea ce îi privește pe lucrătorii aflați în concediu medical prescris în mod legal, un stat membru 
nu poate condiționa dreptul la concediul anual plătit conferit de această directivă tuturor lucrătorilor 
de obligația de a fi lucrat efectiv în perioada de referință stabilită de statul menționat.” 

Aşadar, aceasta este interpretarea dată de Curtea Europeană de Justiţie în art.7 invocat de 
reclamantă în susţinerea demersului său. 
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Potrivit art. 148 alin. 2 din Constituţia României „Ca urmare a aderării, prevederile 
tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu 
caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea 
prevederilor actului de aderare”. 

Este adevărat că directivele sunt obligatorii pentru statele membre în ceea ce priveşte 
obiectivul  ce trebuie atins, iar judecătorul naţional trebuie să aplice normele naţionale adoptate în 
aplicarea directive. 

Directiva ce constituie temeiul juridic al pretenţiei reclamantei este o directivă adoptată 
anterior aderării României la Uniunea Europeană, iar România - în baza respectării acquis-ului 
comunitar - trebuia să implementeze până la aderare toată legislaţia comunitară, astfel că ulterior în 
cazul în care legea naţională nu a fost adoptată, termenul pentru implementare este considerat 
împlinit, astfel că judecătorul naţional are obligaţia să aplice în mod nemijlocit dispoziţiile 
directivei. 

Având în vedere jurisprudenţa constantă a Curţii europene confirmată şi în cauza Maribel 
Dominguez împotriva Centre informatique du centre Ouest Athlantique în materia interpretării 
art.7 din Directiva 2003/88, instanţa a constatat caracterul netemeinic al refuzului pârâtei de a 
acorda în integralitate concediul de odihnă cuvenit reclamantei pentru anul calendaristic 2012. 

Astfel, tribunalul a admis primul capăt de cerere şi a obligat pârâta la acordarea integrală a 
zilelor de concediu de odihnă pentru anul 2102 conform contractului individual de muncă şi al 
contractului colectiv de muncă, valabil în anul 2012. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere privind acordarea ajutorului bănesc 
cuvenit reclamantei conform art.143 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, instanţa a 
reţinut următoarele: 

Potrivit art. 143 alin.2 din contractul colectiv de muncă 2012 „Pentru intervenţii chirurgicale 
deosebite (cord deschis, creier, ochi, stomac, coloană vertebrală, ficat ,rinichi, plămâni, operaţii 
extirpare organe, complicaţii post operatorii, sindrom aderenţial, accidente de muncă) se poate 
acorda un ajutor bănesc, stabilirea cuantumului acestui ajutor fiind făcută de către Consiliul de 
Administraţie al societăţii pentru fiecare caz în parte.” 

Această prevedere a fost reluată şi în contractele colective la nivel de unitate [...] valabile în 
anii 2013, 2014. 

La data de 12.06.2014 reclamantei [...] i-a fost înregistrată sub nr. [...] cererea prin care 
solicita acordarea ajutorului bănesc conform contractului colectiv de muncă art. 143 alin.2 arătând 
că în luna mai 2014 a fost internată în spital şi în data de 16.05.2014 a fost operată de hernie de disc 
cervicală C5-C6, abord cervical anterior, cu „cage de titan”. 

În lipsa oricărui răspuns, reclamanta a revenit cu cererea înregistrată sub nr. [...] la data de 
30.01.2015. 

Nici la data sesizării instanţei şi nici la cea a pronunţării  cererea reclamantei nu a primit nici 
un răspuns. 

Apărarea pârâtei susţinută în cadrul prezentului dosar a avizat insuficienţa fondului social 
constituit la nivelul regiei. 

Analizând pretenția dedusă judecăţii, instanţa a constatat caracterul întemeiat  al acesteia. 
În acest sens reluând dispoziţia contractuală, instanţa constată că potrivit art.144 alin.2 din 

contractul colectiv de muncă valabil la data naşterii dreptului mai 2014” Pentru intervenţii 
chirurgicale deosebite (cord deschis, creier, ochi, stomac, coloană vertebrală, ficat, rinichi, plămâni, 
operaţii extirpare organe, complicaţii post operatorii, sindrom aderenţial, accidente de muncă) se 
poate acorda un ajutor bănesc, stabilirea cuantumului acestui ajutor fiind făcută de către Consiliul 
de Administraţie al societăţii pentru fiecare caz în parte.” 

Apărarea pârâtei a vizat iniţial epuizarea fondului social. Cât priveşte această apărare, 
instanţa a constatat că acordarea acestor ajutoare nu era condiţionată de încadrarea într-un anumit 
buget cum se întâmplă în ajutoarelor prevăzute de art. 147 alin.2 din contractul colectiv de muncă 
care stipulează ”Respectându-se normele legislaţiei fiscale, la nivelul regiei se constituie fondul 
social în limita unei cote de până la 2% aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, 
fond din care se vor suporta ajutoarele prevăzute la aliniatul 2, cheltuieli cu formarea şi 
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perfecţionarea pregătirii profesionale, cheltuieli ocazionate de Crăciun, Paști, Ziua copilului, Ziua 
femeii, acţiuni culturale, sportive. 

În afara ajutoarelor prevăzute de lege la care au dreptul, salariaţii vor beneficia de 
următoarele ajutoare: a. în cazul decesului salariatului, un ajutor acordat familiei de 3 (trei) salarii 
medii pe unitate; b. dacă decesul a survenit din cauza unui accident de muncă, a unui accident în 
legătură cu munca sau a unei boli profesionale, cuantumul ajutorului acordat familiei va fin de 4 
salarii medii pe unitate; c. un salariu minim pe unitate plăţi de unitate nanei pentru naşterea  fiecărui 
copil; dacă mama nu este salariata, soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu minim pe unitate; 
d. până la două salarii medii pe unitate, plătite de unitate la decesul soţului, soţiei ori la decesul unei 
rude de gradul I (tatăl, mama sau copiii salariatului) dacă salariatul face dovada contravalorii 
cheltuielilor de înmormântare solicitate sau dacă decedatul se afla în întreţinerea salariatului. Actele 
doveditoare ale cheltuielilor de înmormântare vor fi: (certificat de deces – copie şi original, buletin 
de identitate /carte de identitate, acte doveditoare ale gradului de rudenie, facturi fiscale cu 
chitanţele aferente doveditoare ale cheltuielilor de deces), acte ce vor trebui să fie emise pe numele 
solicitantului; e. salariaţii vor beneficia de reducerea cu 50% a costurilor biletelor de tratament n 
staţiuni balneoclimaterice în care este inclus şi transportul pe cale ferată clasa a II-a, dar nu mai 
mult de 1000 de lei pe salariat; f. unitatea suportă integral contravaloarea biletelor salariaţilor 
trimişi în staţiune pentru tratarea unor boli profesionale şi transportul pe cale ferată clasa a II a; g. 
salariații care se pensionează pentru limită de vârstă şi incapacitate temporară de muncă primesc o 
indemnizaţie egală cu un salariu de bază avut în luna pensionării .Salariaţii care se pensionează 
anticipat şi care au o vechime în cadrul unităţii de minim 25 de ani primesc o indemnizație egală cu 
un salariu de bază avut în luna pensionării.” 

Tribunalul a constatat că ajutoarele prevăzute de art.144 alin.2 şi care fac obiectul prezentei 
cauze nu sunt incluse în categoria ajutoarelor prevăzute de art.146 care trebuia să se înscrie în acel 
plafon de 2%. 

Ulterior, pârâta a susţinut că neacordarea ajutorului solicitat de către reclamantă vizează 
codul de diagnostic înscris pe certificatul de concediu medical, 650 atingeri ale discurilor cervicale 
şi că, în concluzie, nu se încadrează în prevederile art. 143 alin. 2 (actual 144 alin. 2). 

Instanţa nu a primit nici această justificare ca întemeiată atât timp cât reclamanta în 
susţinerea solicitării sale a depus biletul de ieşire din spital care atestă că a fost intervenit chirurgical 
practicându-se abord cervical anterior, disectomie C5-C6 cu excizia herniei discale. 

Certificatul de concediu medical a fost depus în justificarea acordării zilelor de concediu 
medical şi nu al susţinerii cererii de acordare a ajutorului bănesc. Atât timp cât pârâta nu a dovedit 
contrariul celor atestate de biletul de ieşire din spital din 22.05.2014, instanţa a constatat ca dovedită 
situaţia premisă avută în vedere de art.144 alin.2 din contractul colectiv de muncă referitoare la 
intervenţia chirurgicală deosebită suferită de reclamantă la coloana vertebrală. 

Cum pârâta nu a făcut dovada analizării cererii reclamantei şi a motivelor temeinicie pentru 
a refuza acordarea acestui ajutor, instanţa urmează a obliga pârâta la acordarea ajutorului bănesc 
prevăzut de art. 144 alin. 2 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate valabil pe anul 2014, 
urmând ca stabilirea cuantumului acestui ajutor să fie făcută de către Consiliul de Administraţie. 

Pârâta, parte căzută în pretenții, a fost obligată la plata cheltuielilor de judecată în 
conformitate cu dispoziţiile art. 453 alin.1 Cod procedură civilă. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta [...] Constanţa, solicitând schimbarea 
acesteia în sensul în principal al respingerii cererii de chemare în judecată, iar în subsidiar al 
admiterii capătului de cerere referitor la concediul de odihnă în sensul recunoaşterii a două zile, 
respectiv al admiterii doar în parte a capătului de cerere privind cheltuielile de judecată. 

În motivarea cererii de apel, apelanta pârâtă a arătat că art. 88 din contractul colectiv de 
muncă la nivel de unitate şi art. 145 alin. 2 Codul Muncii prevăd acordarea concediului de odihnă 
proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic, iar apelanta a respectat aceste prevederi, 
raportându-se la timpul lucrat efectiv, fără a lua în considerare perioadele de incapacitate temporară 
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de muncă. În anul 2012 reclamanta urma să beneficieze de 27 de zile de concediu de odihnă. 
Deoarece a avut 5 luni concedii medicale a efectuat 15 zile de concediu de odihnă. 

Directivele sunt reglementări cadru ale căror obiective trebuie realizate prin legislaţia internă 
a fiecărui stat membru. Judecătorul nu aplică în mod nemijlocit prevederile directivei, ci normele 
naţionale adoptate în vederea realizării obiectivelor acesteia. Lipsa efectului direct al directivelor 
europene reiese şi din practica Curţii de Apel Constanţa.  

În subsidiar, apelanta a arătat că intimata a efectuat deja 18 zile de concediu de odihnă 
aferent anului 2012. Raportat la hotărârea pronunţată în cauza C-282/10, instanţa trebuia să admisă 
acest capăt de cerere doar pentru 2 zile, pentru a satisface cerinţa impusă de art. 7 din Directiva 
2003/88, respectiv durata minimă de patru săptămâni a concediului de odihnă. 

Art. 144 alin. 2 din contractul colectiv de muncă valabil în anul 2014 a prevăzut că 
angajatorul poate acorda un ajutor bănesc pentru intervenţii chirurgicale deosebite, astfel că nu a 
existat obligaţia de a acorda acest ajutor bănesc. Intervenţia chirurgicală suferită de intimată nu a 
avut caracter deosebit, în sensul că nu a presupus tehnici şi procedee medicale complexe, precum şi 
costuri vădit disproporţionate raportat la veniturile şi starea materială a salariatului. 

Instanţa a încălcat art. 22 şi 397 Cod procedură civilă privind rolul activ în aflarea 
adevărului, întrucât trebuia să constate că apelanta şi-a îndeplinit parţial obligaţia de acordare a 
concediului de odihnă, iar obligaţia de acordare a ajutorului bănesc nu există.  

Cheltuielile de judecată sunt într-un cuantum neraportat la circumstanţele concrete ale 
cauzei şi într-un cuantum exagerat. Reclamanta nu a învederat instanţei ce tip de activităţi 
avocaţiale a avut în vedere la stabilirea onorariului, iar instanţa nu a motivat obligarea apelantei la 
plata acestuia. 

2. Prin întâmpinare, intimata reclamantă a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând 
că apelanta a diminuat perioada de concediu de odihnă a acesteia proporţional cu perioadele de 
incapacitate temporară de muncă în anul 2012, fapt ce a condus la neacordarea a 9 zile de concediu 
de odihnă. Astfel, concediul a fost diminuat sub limita acceptată de art. 7 din Directiva nr. 
2003/88/CE. Deşi directivele nu se aplică direct în legislaţia internă, la nivelul fiecăruia stat 
membru nu se pot aplica prevederi legale care să contravină acestora. Art. 145 alin. 1 Codul Muncii, 
în forma anterioară modificării prin Legea nr. 12/2015, era contrar dreptului european, în acest sens 
fiind hotărârea CJUE din cauza C-282/10. 

Cu privire la ajutorul bănesc, intimata a descris intervenţia chirurgicală suferită, arătând că 
datorită complexităţii aceasta nu se realizează în Constanţa, şi a arătat că nu a primit niciun răspuns 
la cererea adresată angajatorului în vederea obţinerii acestui ajutor. Apărările apelantei au fost 
contradictorii, încercând să ascundă că, deşi existau fonduri, nu a dorit să acorde acest ajutor. 
Apelanta a depus 10 cereri de acordare a ajutorului pentru care susţine că nu a fost acordat, fără a 
arăta cui l-a acordat şi pe ce criterii. Au fost acordate astfel de ajutoare către patru salariaţi, însă nu 
s-a făcut dovada că aceste cereri au fost aprobate în consiliul de administraţie. De altfel, nici pentru 
intimată nu s-a făcut dovada introducerii cererii sale pe ordinea de zi a consiliului de administraţie. 

Dacă ar fi să fie primite apărările pârâtei, apelanta a fost singura, pentru anul 2014, pentru 
care nu au fost suficiente fondurile pentru acordarea ajutorului bănesc. Cel puţin pentru anul 2014 a 
rămas nerepartizată suma de 2.872 lei, sumă suficientă pentru acordarea unui ajutor bănesc, având 
în vedere practica acordării unor astfel de ajutoare în cuantum de 1.000 lei. În anul 2015, deşi s-a 
susţinut că nu au existat fonduri, a fost acordat un ajutor de concediu de 1.000 lei altui salariat, 
ajutoare de înmormântare, precum şi ajutor social către doi salariaţi pentru care nu s-au depus la 
dosar cererile de acordare a acestuia. 

Prima instanţă nu avea de ce să reducă cheltuielile de judecată de 744 lei, inclusiv TVA, faţă 
de valoarea redusă a acestora. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi nu a fost depusă la dosar practică 
judiciară referitoare la acordarea tichetelor de masă. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Cererea dedusă judecăţii, soluţionată de prima instanţă, are ca obiect recunoaşterea 

dreptului intimatei la acordarea integrală a zilelor de concediu de odihnă aferente anului 2012 şi la 
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ajutorul bănesc prevăzut de art. 144 alin. 2 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe 
anul 2014, ambele aferente unei perioade în care între părţi au existat raporturi juridice de muncă, 
intimata fiind angajata apelantei. 

Situaţia de fapt este clară şi nu este contestată, neefectuarea a 9 zile de concediu de odihnă 
fiind recunoscută de apelantă prin situaţia depusă la dosarul primei instanţe. Prin urmare, nu este 
adevărată susţinerea apelantei că prima instanţă nu ar fi manifestat rol activ pentru aflarea 
adevărului. 

Cu privire la primul capăt de cerere, curtea constată că este necontestat că în anul 2012 
intimata avea dreptul, raportat la vechimea sa, la 27 de zile de concediu de odihnă, din care a 
beneficiat de 18 zile, ca urmare a faptului că la stabilirea numărului de zile de concediu de odihnă 
apelanta a ţinut cont de perioada efectiv lucrată, nu şi de perioada în care intimata s-a aflat în 
incapacitate temporară de muncă (în concediu medical). 

Cele 9 zile de concediu de odihnă neacordate corespund diferenţei dintre cele 27 de zile 
cuvenite şi cele 18 zile acordate de apelantă. 

2. Apelanta a făcut în acest fel aplicarea art. 145 alin. 2 Codul Muncii, în forma aflată în 
vigoare la data faptelor, care prevedea că „[d]urata efectivă a concediului de odihna anual se 
stabileşte în contractul individual de muncă, cu respectarea legii şi a contractelor colective 
aplicabile, şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic”. 

Ulterior, prin Legea nr. 12/2015, această prevedere legală a fost modificată în sensul că 
„[d]urata efectivă a concediului de odihnă anual se stabileşte în contractul individual de muncă, cu 
respectarea legii şi a contractelor colective de muncă aplicabile”, fiind introdus alin. 4, potrivit 
căruia, „[l]a stabilirea duratei concediului de odihnă anual, perioadele de incapacitate temporară de 
muncă  şi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal  şi concediului 
pentru îngrijirea copilului bolnav se consideră perioade de activitate prestată”. 

Această modificare legislativă a urmărit asigurarea conformităţii dreptului naţional cu art. 7 
alin. 1 din Directiva nr. 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, 
potrivit căruia „[s]tatele membre iau măsurile necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de un 
concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de 
acordare a concediilor prevăzute de legislațiile și practicile naționale”. 

Principiul neretroactivităţii legii se opune aplicării acestei soluţii legislative interne intrate în 
vigoare în anul 2015 unei situaţii juridice consumate sub imperiul vechii reglementări, în anul 2012. 

3. Cu toate acestea, se pune problema efectului direct al art. 7 alin. 1 din Directiva nr. 
2003/88/CE, în sensul înlăturării, începând de la data aderării României la Uniunea Europeană 
(1.01.2007), a prevederilor legale contrare acestei directive. 

Astfel, prin hotărârea din 24.01.2012 din cauza C-282/10 (Maribel Dominguez), Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că „articolul 7 din Directiva 2003/88 nu face nicio distincție 
între lucrătorii absenți în perioada de referință pentru că se află în concediu medical și cei care au 
lucrat efectiv în această perioadă. Rezultă că un stat membru nu poate condiționa dreptul la 
concediul anual plătit al unui lucrător absent din motive de sănătate în perioada de referință de 
obligația de a fi lucrat efectiv în aceeași perioadă. Astfel, potrivit articolului 7 din Directiva 
2003/88, dreptul oricărui lucrător la concediul anual plătit de cel puțin patru săptămâni nu poate fi 
afectat, indiferent dacă acesta se află în concediu medical în perioada de referință menționată ca 
urmare a unui accident survenit la locul de muncă sau în altă parte ori ca urmare a unei boli de orice 
natură sau având orice cauză” – punctul 30. 

Curtea de Justiţie a reţinut în continuare că „revine instanței de trimitere sarcina de a 
verifica, luând în considerare ansamblul dreptului intern (...) și aplicând metodele de interpretare 
recunoscute de acesta, pentru a garanta efectivitatea deplină a Directivei 2003/88 și pentru a 
identifica o soluție conformă cu finalitatea urmărită de aceasta, dacă poate ajunge la o interpretare a 
acestui drept care să permită asimilarea absenței lucrătorului ca urmare a unui accident de traseu cu 
una dintre situațiile menționate la articolul amintit din Codul muncii” – punctul 31. 

„În cazul în care o astfel de interpretare nu ar fi posibilă, trebuie să se examineze dacă 
articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 produce un efect direct și, dacă este cazul, în ce 
măsură doamna Dominguez se poate prevala de acesta împotriva pârâților din acțiunea principală, 
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în special împotriva angajatorului său, și anume CICOA, având în vedere natura juridică a acestora 
din urmă” – punctul 32. 

„În această privință, dintr-o jurisprudență constantă a Curții rezultă că, în toate cazurile în 
care dispozițiile unei directive sunt, în ceea ce privește conținutul, necondiționate și suficient de 
precise, particularii au dreptul să le invoce în fața instanțelor naționale împotriva statului fie 
atunci când acesta nu a transpus în termenele stabilite directiva în dreptul național, fie atunci când a 
transpus în mod incorect directiva în cauză” – punctul 33. 

„Or, articolul 7 din Directiva 2003/88 îndeplinește aceste criterii, dat fiind că pune în 
sarcina statelor membre, în termeni neechivoci, o obligație de rezultat precisă și care nu este supusă 
niciunei condiții cu privire la aplicarea normei pe care o prevede, constând în acordarea unui 
concediu anual plătit de cel puțin patru săptămâni oricărui lucrător” – punctul 34. 

„Întrucât articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 îndeplinește condițiile cerute pentru 
a produce un efect direct, trebuie, în plus, să se constate că CICOA, unul dintre cei doi pârâți din 
acțiunea principală, angajatorul doamnei Dominguez, este un organism care își desfășoară 
activitatea în domeniul securității sociale” – punctul 36. 

„[Î]n cazul în care justițiabilii pot invoca o directivă nu împotriva unui particular, ci a unui 
stat, aceștia pot invoca directiva în cauză indiferent de calitatea în care acționează statul menționat: 
de angajator sau de autoritate publică. Astfel, în ambele cazuri, trebuie să se evite posibilitatea ca 
statul să obțină avantaje de pe urma încălcării de către acesta a dreptului Uniunii” – punctul 38.  

„Astfel, printre entitățile față de care se pot invoca dispozițiile unei directive de natură a 
avea efecte directe figurează un organism care, indiferent de forma sa juridică, a fost însărcinat în 
temeiul unui act al autorității publice să îndeplinească, sub controlul acesteia din urmă, un serviciu 
de interes public și care dispune, în acest scop, de puteri exorbitante în raport cu normele aplicabile 
în relațiile dintre particulari” – punctul 39. 

„Prin urmare, revine instanței naționale sarcina de a verifica dacă articolul 7 alineatul (1) din 
Directiva 2003/88 poate fi invocat împotriva CICOA. Întrucât, în caz afirmativ, articolul 7 din 
Directiva 2003/88 ar îndeplini condițiile cerute pentru a produce un efect direct, acesta ar avea drept 
consecință faptul că instanța națională ar trebui să înlăture orice dispoziție națională contrară” – 
punctele 40 şi 41. 

4. Prin urmare, art. 7 alin. 1 din Directiva 2003/88/CE nu numai că instituie dreptul 
salariatului la un concediu de odihnă anual de minim patru săptămâni, dar impune şi ca perioadele 
incapacitate temporară de muncă să nu aducă atingere dreptului la concediu de odihnă, chiar dacă 
acesta este conferit salariaţilor la un nivel superior decât cel minimal prevăzut de directivă. 

În acest sens, se reţine interpretarea Curţii de Justiţie din cauza C-282/2010 în sensul că „un 
stat membru nu poate condiționa dreptul la concediul anual plătit al unui lucrător absent din motive 
de sănătate în perioada de referință de obligația de a fi lucrat efectiv în aceeași perioadă” – punctul 
30, teza a doua. Acest principiu se aplică dreptului la concediul de odihnă în integralitatea sa, iar nu 
numai perioadei minime garantate de patru săptămâni. 

În hotărârea din 20.01.2009 din cauzele conexate C-350/06 şi 520/06 (Schultz-Hoff şi alţii), 
Curtea de Justiţie a reţinut de asemenea că, „în ceea ce privește lucrătorii aflați în concediu medical 
prescris în mod legal, un stat membru nu poate condiționa dreptul la concediul anual plătit conferit 
chiar de Directiva 2003/88 tuturor lucrătorilor (...) de obligația de a fi lucrat efectiv în perioada de 
referință stabilită de statul menționat” – punctul 41. 

Într-adevăr, art. 15 din Directiva 2003/88/CE prevede că aceasta „nu aduce atingere 
dreptului statelor membre de a aplica sau de a adopta și aplica acte cu putere de lege și acte 
administrative mai favorabile protecției securității și sănătății lucrătorilor sau de a favoriza sau a 
permite aplicarea unor convenții colective sau acorduri încheiate între partenerii sociali, care sunt 
mai favorabile protecției securității și sănătății lucrătorilor”. 

Art. 7 alin. 1 din Directiva 2003/88/CE consacră aşadar dreptul salariaţilor la concediu de 
odihnă, precum şi durata minimă a acestuia de patru săptămâni. Salariaţii pot beneficia, potrivit 
legii sau contractului individual ori colectiv de muncă, de un concediu de odihnă mai mare de patru 
săptămâni, a cărui recunoaştere, în întregime sau în parte, nu este influenţată de împrejurarea că 
aceştia au beneficiat de concediu medical, indiferent de durata acestuia. 
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Incapacitatea temporară de muncă în care s-a aflat salariatul în  perioada de referinţă (de 
exemplu, anul calendaristic) nu afectează durata concediului de odihnă la care este îndreptăţit 
potrivit legii sau contractului individual ori colectiv de muncă, acest principiu vizând dreptul la 
concediul de odihnă în esenţa sa, aşa cum este reglementat în concret în fiecare caz în parte, iar nu 
numai durata sa minimă de patru săptămâni, care corespunde unei exigenţe suplimentare a 
directivei, separată de recunoaşterea în sine a concediului de odihnă.  

Prin excluderea perioadelor de incapacitate temporară de muncă din calculul zilelor de 
concediu de odihnă cuvenite salariatului se conturează însuşi dreptul la concediul de odihnă, pentru 
care art. 7 alin. 1 din Directiva 2003/88/CE prevede două cerinţe: să fie plătit şi să fie de minim 
patru săptămâni.  

Excluderea perioadelor de incapacitate temporară de muncă ţine de esenţa recunoaşterii 
dreptului la concediu de odihnă, în vreme ce durata minimală a acestuia corespunde unei cerinţe 
suplimentare cu caracter minimal. Dreptul însuşi la concediu de odihnă nu poate fi limitat la acest 
nivel minimal, ci trebuie recunoscut aşa cum a fost conferit salariatului de lege sau de contractul 
individual ori colectiv de muncă aplicabil, dar nu mai puţin decât nivelul minimal. 

În concluzie, durata minimă de patru săptămâni prevăzută de art. 7 alin. 1 din Directiva 
2003/88/CE nu poate avea efectul reducerii la patru săptămâni a duratei concediului de odihnă al 
unui salariat care beneficiază, potrivit legii sau contractului individual ori colectiv de muncă, de o 
durată mai mare a acestui concediu, pe motiv că în perioada de referinţă acesta s-a aflat în 
incapacitate temporară de muncă. 

5. Curtea de Justiţie a admis în hotărârea din 20.01.2009 din cauzele conexate C-350/06 şi 
520/06 (Schultz-Hoff şi alţii) că „articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 nu se opune, în 
principiu, unei reglementări naționale care prevede modalități de exercitare a dreptului la concediul 
anual plătit acordat în mod expres de această directivă și care prevede chiar pierderea dreptului 
menționat la sfârșitul unei perioade de referință sau al unei perioade de report, cu condiția totuși ca 
lucrătorul al cărui drept la concediul anual plătit s-a pierdut să fi avut în mod efectiv posibilitatea de 
a exercita dreptul conferit de directivă” – punctul 43. 

Astfel, ar fi conformă cu prevederile directivei o dispoziţie potrivit căreia dreptul la 
concediu de odihnă se pierde la expirarea unei anumite perioade, dacă salariatul a avut în mod 
efectiv posibilitatea de a beneficia de acesta. Posibilitatea stingerii dreptului în asemenea condiţii 
confirmă existenţa acestuia, respectiv că salariatul are dreptul la concediu de odihnă şi pentru 
perioadele în care s-a aflat în incapacitate temporară de muncă. 

Legislaţia naţională nu prevede o dispoziţie de natura celei la care Curtea de Justiţie a făcut 
referire în paragraful citat mai sus, art. 146 alin. 3 Codul Muncii, în forma aflată în vigoare la data 
faptelor, prevăzând doar obligaţia angajatorului de a acorda concediul până la sfârşitul anului viitor. 
Această dispoziţie are dublul sens al recunoaşterii unui termen în care angajatorul poate amâna 
acordarea concediului de odihnă, precum şi al unei interdicţii pentru acesta de a temporiza 
acordarea concediului după împlinirea acestui termen. Art. 146 alin. 3 Codul Muncii nu are însă şi 
sensul stingerii dreptului la concediu la sfârşitul anului viitor celui de referinţă. Dimpotrivă, după 
acest moment salariaţii sunt îndreptăţiţi să solicite instanţei de judecată obligarea angajatorului la 
acordarea concediului de odihnă. 

6. A rezultat din considerentele expuse anterior că intimata a fost îndreptăţită nu numai la 
cele 18 zile de concediu efectuate, ci şi la diferenţa de 9 zile nerecunoscute de apelantă, în raport cu 
totalul de 27 de zile cuvenite pentru anul 2012, în baza art. 7 alin. 1 din Directiva 2003/88/CE, 
astfel cum această dispoziţie a fost interpretată de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. 
 Art. 145 alin. 2 Codul Muncii, în forma în vigoare la data faptelor, întrucât prevedea 
acordarea concediului de odihnă în mod „proporţional cu activitatea prestată într-un an 
calendaristic”, nu poate fi interpretat „pentru a garanta efectivitatea deplină a Directivei 2003/88 și 
pentru a identifica o soluție conformă cu finalitatea urmărită de aceasta”, întrucât vine în 
contradicţie flagrantă cu prevederea menţionată din directivă. 

După cum a fost arătat la punctul III.3 al acestei decizii, în cauza C-282/10, Curtea de 
Justiţie a Uniunii Europene a reţinut că prevederile art. 7 alin. 1 din directivă au în principiu efect 
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direct, întrucât consacră un drept şi sunt necondiționate și suficient de precise, astfel încât 
particularii au dreptul să le invoce în fața instanțelor naționale împotriva statului. 

În aceste condiţii, efectul direct, care ar avea urmarea înlăturării de la aplicare a prevederii 
naţionale neconforme cu directiva, rămâne condiţionat de calitatea angajatorului, în considerarea 
principiului afirmat la punctul 39 al hotărârii din cauza C-282/10, potrivit căruia, „printre entitățile 
față de care se pot invoca dispozițiile unei directive de natură a avea efecte directe figurează un 
organism care, indiferent de forma sa juridică, a fost însărcinat în temeiul unui act al autorității 
publice să îndeplinească, sub controlul acesteia din urmă, un serviciu de interes public și care 
dispune, în acest scop, de puteri exorbitante în raport cu normele aplicabile în relațiile dintre 
particulari”. 

Se constată aşadar că aplicarea directă a unei prevederi a unei directive poate fi invocată de 
un particular nu numai împotriva statului, ci şi a altor entităţi care îndeplinesc condiţiile mai sus 
menţionate, indiferent că acestea au fost înfiinţate şi îşi desfăşoară activitatea la nivel naţional sau 
local.  

Astfel, Curtea de Justiţie a recunoscut efectul direct vertical al directivelor şi în relaţia dintre 
particulari şi unităţi administrativ teritoriale, cum ar fi oraşele (hotărârea din 20.03.2003 din cauza 
C-187/00, Helga Kutz-Bauer), autorităţi locale sau regionale (hotărârea din 22.06.1989 din cauza C-
103/88, Fratelli Costanzo), autorităţi independente responsabile cu menţinerea ordinii publice 
(hotărârea din 15.05.1986 din cauza C-222/84, Johnston), autorităţi publice care prestează servicii 
în domeniul sănătăţii (hotărârea din 26.02.1986 din cauza C-152/84, Marshall) sau companii de stat 
privatizate (hotărârea din 12.07.1990 din cauza C-188/89, Foster şi alţii v. British gas plc.). 

7. [...] Constanţa este o regie autonomă care funcţionează la nivelul municipiului Constanţa, 
sub autoritatea Consiliului Local Constanţa, fiind principalul distribuitor de energie termică la nivel 
local. 

În cadrul concluziilor orale, apelanta nu a contestat aplicabilitatea în speţă a cauzei C-282/10 
– Maribel Dominguez, invocând în acest sens art. 2 alin. 1 lit. b) teza a II-a din Legea nr. 554/2004 
a contenciosului administrativ. 

Într-adevăr, apelanta este învestită, de către autoritatea publică locală menţionată, cu 
prerogativa prestării, sub controlul acesteia, a unui serviciu public în regim de putere publică 
(furnizarea energiei termice), rezultând că beneficiază, în sensul jurisprudenţei citate a Curţii de 
Justiţie, „de puteri exorbitante în raport cu normele aplicabile în relațiile dintre particulari”. 

Prin urmare, intimata poate invoca, în relaţia cu apelanta, efectul direct vertical al art. 7 alin. 
1 din Directiva 2003/88/CE, care înlătură de la aplicare, în virtutea supremaţiei dreptului Uniunii 
Europene în raport cu dreptul naţional, dispoziţia contrară prevăzută de art. 145 alin. 2 C. Mc., în 
forma aflată în vigoare la data faptelor. 

Întrucât, cu încălcarea dreptului intimatei la concediu de odihnă, apelanta nu a permis 
acesteia efectuarea a 9 zile de concediu aferente anului 2012, în mod legal şi temeinic prima 
instanţă a obligat-o la acordarea integrală în favoarea intimatei a zilelor de concediu de odihnă 
pentru anul 2012, astfel că sub acest aspect, apelul se dovedeşte nefondat. 

8. În ceea ce priveşte al doilea capăt de cerere, curtea reţine că, potrivit art. 144 alin. 2 din 
contractul colectiv de muncă la nivel de unitate pe anul 2014, „[p]entru intervenţii chirurgicale 
deosebite (cord deschis, creier, ochi, stomac, coloană vertebrală, rinichi, plămâni, operaţii de 
extirpare organe, complicaţii post-operatorii, sindrom aderenţial, accidente de muncă), se poate 
acorda un ajutor bănesc, stabilirea cuantumului acestui ajutor fiind făcută de către Consiliul de 
Administraţie al societăţii, pentru fiecare caz în parte”. 

Din examinarea acestei prevederi contractuale rezultă că ea nu consacră un drept în favoarea 
salariaţilor, ci doar o vocaţie la primirea unui ajutor bănesc al cărui cuantum este lăsat la latitudinea 
angajatorului, prin consiliul său de administraţie. 

Nu se pune problema analizării caracterului întemeiat sau nu al justificărilor oferite de 
apelantă pentru neacordarea ajutorului bănesc, cum a procedat prima instanţă, atâta timp cât aceasta 
a reprezentat o apărare cu caracter subsidiar în raport cu cea vizând inexistenţa dreptului de a 
beneficia de acest ajutor, apărare care este întemeiată. De vreme ce dreptul însuşi nu există, nu se 
mai pune problema motivelor pentru care intimata nu a beneficiat de el. 
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Pe de altă parte, dispoziţia primei instanţe de obligare a apelantei la acordarea unui 
ajutor al cărui cuantum nu este precizat, tocmai pentru că nici contractul colectiv de muncă nu 
prevede acest cuantum, nu este aptă de a fi pusă în executare, creanţa neavând caracter lichid.  

Se impune aşadar reformarea sub acest aspect a sentinţei apelate în sensul respingerii 
acestui capăt de cerere ca nefondat. 

8. Este adevărat că prima instanţă a motivat sumar dispoziţia de obligare a apelantei la 
plata cheltuielilor de judecată de 744 lei, indicând că aceasta a căzut în pretenţii, precum şi 
temeiul legal constând în art. 453 alin. 1 C. proc. civ. 

Faptul că nu a fost indicată şi componenţa cheltuielilor de judecată nu este de natură să 
atragă nulitatea hotărârii, întrucât nu se poate considera că motivarea lipseşte cu desăvârşire, 
astfel încât nu s-ar cunoaşte motivele obligării apelantei la plata cheltuielilor de judecată. 

Fiind contestată această soluţie prin apel, considerentele instanţei de apel vor completa 
pe cele ale primei instanţe, respectiv le vor înlocui în cazul în care sunt greşite. 

Din chiar conţinutul cererii de apel rezultă că apelanta cunoaşte componenţa sumei de 
744 lei la plata căreia a fost obligată, respectiv că aceasta reprezintă onorariu de avocat. 

Pretenţia apelantei ca intimata şi implicit instanţa să fi motivat ce tip de activităţi 
avocaţiale au fost avute în vedere la stabilirea onorariului este excesivă. Este necontestat că 
intimata a beneficiat de asistenţă juridică prin avocat, iar potrivit împuternicirii avocaţiale 
aceasta a constat în redactarea cererii de chemare în judecată, asistenţă şi reprezentare, respectiv 
prestarea unor servicii avocaţiale uzuale. Rezultă din încheierile de şedinţă şi din partea 
introductivă a sentinţei apelate că avocatul intimatei a asistat partea în cadrul dezbaterilor şi a 
depus concluzii orale. De asemenea, rezultă din cuprinsul dosarului că avocatul a redactat acte 
procedurale: cererea de chemare în judecată, răspunsul la întâmpinare, „precizări şi solicitări” 
pentru termenul din 18.05.2015 şi concluzii scrise. 

În raport cu aceste activităţi, precum şi cu complexitatea cauzei, inclusiv elementele de 
dificultate care rezultă din necesitatea cunoaşterii unor instituţii de dreptul muncii şi de dreptul 
Uniunii Europene, onorariul de 744 lei plătit de intimată, din care 144 lei a reprezentat TVA, iar 
600 lei onorariu propriu-zis, potrivit facturii din dosarul primei instanţe, nu poate fi considerat 
în niciun caz excesiv sau disproporţionat. 

Întrucât însă numai primul capăt de cerere s-a dovedit întemeiat, în timp ce al doilea este 
nefondat, în baza art. 453 alin. 2 C. proc. civ., sentinţa apelată va fi reformată şi sub aspectul 
obligării pârâtei la plata cheltuielilor de judecată de 372 lei, reprezentând onorariu de avocat, 
proporţional cu pretenţiile admise. 

În consecinţă, constatând astfel că prima instanţă a făcut o corectă aplicare a legii, 
pronunţând o hotărâre legală şi temeinică doar sub aspectul primului capăt de cerere, respectiv 
netemeinică sub aspectul celui de-al doilea, astfel cum a rezultat din considerentele de mai sus, 
în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., Curtea va admite apelul formulat în cauză şi va schimba în 
parte sentinţa apelată în sensul că va respinge ca nefondată cererea de obligare a pârâtei la plata 
ajutorului bănesc prevăzut de art. 144 alin. 2 din contractul colectiv de muncă şi va obliga 
pârâta să plătească reclamantei suma de 372 lei (în loc de 744 lei), reprezentând cheltuieli de 
judecată. Totodată, Curtea va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. 

Decizia civilă nr. 520/CM/22.11.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 
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33. Solicitare restituire sumă reprezentând decontare prestații de odihnă 
și tratament. Respingere cerere de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor 
de judecată. Suma acordată pârâtului in baza contractului colectiv de muncă nu 
constituie o plată nedatorată sau îmbogățire fără just temei. Prescrierea 
dreptului de a formula acțiune in nulitate sau de a invoca nulitatea pe cale de 
excepție. 
 
 Prin art. 268 lit.d) din Codul muncii se prevede că cererea de constatare a nulităţii unui contract 
colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia se poate face pe toată durata existenţei contractului. 
 Atâta timp cât nici părţile, nici prima instanţă nu au invocat nulitatea clauzei din contractul colectiv 
de muncă pe anul 2014, câtă vreme acesta nu se mai află în vigoare, este exclus ca o asemenea chestiune să 
mai poată fi pusă în discuţie la acest moment, după expirarea lui. 

Spre deosebire de reglementările din dreptul comun potrivit cărora nulitatea absolută poate fi 
invocată oricând, nulitatea absolută a unui contract colectiv de muncă nu poate fi invocată decât pe durata 
existenţei contractului. 

Atâta timp cât nu s-a constatat nulitatea contractului colectiv de muncă pe perioada cât se afla în 
vigoare, nu se poate aprecia că suma acordată pârâtului în baza prevederilor acestui contract constituie o 
plată nedatorată sau o îmbogăţire fără just temei. 

 
Art. 28 alin. (1) și (2) din Legea nr. 62/2011 

Decizia Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie nr. 17/13.06.2016  
Art. 138 alin.5 din Legea nr. 62/2011 

Art. 268 lit.d) din Codul muncii 
 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa, secţia I 
civilă sub nr. …/118/2015, reclamanta [...] a chemat în judecată pe pârâtul [...], solicitând instanţei 
să pronunţe o hotărâre prin care să se dispună obligarea pârâtului la restituirea sumei de 1.662 lei, 
reprezentând plată nedatorată constând în decontarea prestaţiilor de odihnă şi tratament pe care 
pârâtul a încasat-o în anul 2014, precum şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În fapt, reclamanta a susţinut că în perioada 12.01.2015 - 20.02.2015 Curtea de Conturi a 
României a efectuat un audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară la [...].  

Prin decizia nr. 15/2015, Curtea de Conturi a României a dispus stabilirea întinderii totale a 
prejudiciului reprezentând decontări nelegale a cheltuielilor efectuate de angajaţii proprii, atât 
pentru efectuarea concediilor de odihnă, cât şi pentru deplasarea de la/la locul de muncă a 
angajaţilor ce nu locuiesc pe raza localităţii unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi recuperarea în 
întregime a prejudiciului. 

Reclamanta a mai învederat că printre salariaţii [...] care au beneficiat de această facilitate se 
regăseşte şi pârâtul din prezenta cauză, întrucât acesta a încasat la data de 17.12.2014 suma de 1.662 
de lei cu titlul de decont cheltuieli odihnă şi tratament. Suma de 1.662 de lei a fost virată în contul 
pârâtului la data de 17.12.2014 cu OP nr. 142027 din aceeaşi dată.  S-a mai arătat că sunt incidente 
prevederile art. 256 alin. 1 din Codul muncii, salariatul care a încasat de la angajator o sumă 
nedatorată fiind obligat la restituire. 

S-a susţinut de către reclamantă că a încercat şi soluţionarea amiabilă a litigiului, convocând 
în acest scop pârâtul în vederea stabilirii modalităţii de restituire a sumei datorate, însă pârâtul a 
refuzat restituirea sumei. 

În apărare, pârâtul [...] a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca 
nefondată. 

Pe fond, pârâtul a învederat că angajatorul a emis decizia nr. 24/02.03.2015 în urma 
constatărilor expuse de Curtea de Conturi în decizia nr. 15/2015. 

Prin decizia nr. 83/02.06.2015 reclamanta a anulat art. 2 din decizia nr. 24/02.03.2015, prin 
care hotărâse încetarea plăţii altor drepturi de natură socială, aducând la cunoştinţa sindicatului că 
drepturile prevăzute la art. 74 lit. a, b, c, d, e, f, g şi k sunt drepturi de natură socială, negociate prin 
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contractul colectiv de muncă pe anul 2015 şi care nu fac obiect al Legii nr. 284/2010, întrucât nu 
reprezintă drepturi de natură salarială. 

Pârâtul a susţinut însă că, pentru anul 2014, art. 74 lit. a, b, c, d, e, f, g şi k din CCM aveau 
acelaşi conţinut, iar reclamanta nu a justificat de ce a recunoscut legalitatea acordării ajutoarelor 
sociale numai în parte. 

Personalul din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii poate beneficia şi de 
alte drepturi care nu sunt de natură salarială, reglementate de alte acte normative decât Legea unică 
de salarizare. Astfel, art. 55 alin. 4 din Codul fiscal prevede că nu sunt incluse în veniturile salariale 
costul prestaţiilor pentru tratament şi odihnă, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi membrii 
de familie ai acestora, aspect întărit şi de art. 74 din contractul colectiv de muncă. 

Pârâtul a mai aratat că în cauză este incidentă situaţia de excepţie prevăzută la art. 138 al. 2 
din Legea nr. 62/2011, deoarece contractul colectiv de muncă a fost negociat după aprobarea 
bugetelor de venituri şi cheltuieli de către Ministerul Transportului şi cu respectarea limitelor 
stabilite în bugetul de venituri şi cheltuieli. 

Decontările au fost efectuate în limita bugetului de venituri şi cheltuieli, astfel cum a fost 
acesta aprobat, respectând limita cheltuielilor alocate protecţiei sociale, împrejurare faţă de care nu 
se poate reţine că salariaţii au încasat necuvenit aceste drepturi. 

În drept, s-au invocat art. 55 al. 4, art. 21 al. 3 lit. c din Legea nr. 571/2003, Legea nr. 
346/2002 rep., Legea nr. 284/2010, art. 138 din Legea nr. 62/2011. 

Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, prin sentinţa civilă nr. 2663 din 15.10.2016, a 
respins acţiunea formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâtul [...], ca nefondată şi a 
dispus obligarea reclamantei la plata către pârât a sumei de 100 lei cu titlul de cheltuieli de 
judecată 

Pentru a pronunţa această soluţie prima instanţă a reţinut următoarele:  
Pârâtul [...] a fost beneficiarul sumei de 1.662 de lei, plătită de angajatorul [...] prin virament 

bancar la data de 17.12.2014 cu titlul de decont prestaţii de odihnă şi tratament de care salariatul 
beneficiase în anul respectiv, fiind anexate la dosar acte doveditoare în acest sens. 

La data de 17.12.2014 îşi producea efectele art. 74 din contractul colectiv de muncă pe anul 
2014, care la lit. a)-h) reglementează în favoarea salariaţilor, în afara ajutoarelor prevăzute de lege, 
anumite sume care nu sunt incluse în veniturile salariale. 

În perioada 12.01.2015 - 20.02.2015 Curtea de Conturi a României - Camera de Conturi 
Constanţa a efectuat un audit financiar asupra contului anual de execuţie bugetară la [...].  

Prin decizia nr. 15/2015, Curtea de Conturi a României a dispus stabilirea întinderii totale a 
prejudiciului reprezentând decontări nelegale a cheltuielilor efectuate de angajaţii proprii, atât 
pentru efectuarea concediilor de odihnă, cât şi pentru deplasarea de la/la locul de muncă a 
angajaţilor ce nu locuiesc pe raza localităţii unde îşi desfăşoară activitatea, precum şi recuperarea în 
întregime a prejudiciului. 

Organul de control a impus reclamantei obligaţia de înlăturare a deficienţelor constatate prin 
stabilirea întinderii totale a prejudiciului şi recuperarea acestuia în integralitate. 

În vederea punerii în aplicare a măsurilor prevăzute în raportul Curţii de Conturi, s-a dispus 
sistarea decontării prestaţiilor de odihnă şi tratament, inclusiv transportul pentru salariaţii proprii şi 
membrii de familie ai acestora prin decizia angajatorului cu nr. 24/02.03.2015. 

Prin decizia nr. 83/02.06.2015 emisă de reclamantă, s-a dispus anularea  art. 2 din decizia nr. 
24/02.03.2015, celelalte prevederi ale respectivei decizii rămânând valabile, inclusiv cea referitoare 
la sistarea decontării prestaţiilor de odihnă şi tratament. 

Reclamanta a susţinut că pârâtului i s-a făcut o plată nedatorată, pe care acesta din urmă este 
ţinut să o restituie conform art. 256 al. 1 din Codul muncii. 

Instanţa a reţinut că decizia nr. 15/2015 a Curţii de Conturi statuează în esenţă că sumele de 
bani acordate salariaţilor în temeiul art. 74 din C.C.M. ar reprezenta drepturi salariale acordate cu 
încălcarea Legii nr. 284/2010. 

Art. 1 alin. 2 din Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice prevede că începând cu data intrării în vigoare a legii, drepturile salariale ale 
personalului prevăzut la alin. (1) sunt şi rămân în mod exclusiv cele prevăzute în această lege. 
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Art. 37 din acelaşi act normativ prevede însă că prin contractele colective de muncă sau 
acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi negociate salarii sau alte 
drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor acestei legi. 

Nu s-a făcut dovada contestării în justiţie a deciziei nr. 15/2015 emise de Curtea de Conturi 
a României, motiv pentru care pârâtul nu mai poate valorifica în prezenta cauză critici ce ţin de 
legalitatea statuărilor organului de control, actul administrativ bucurându-se de o prezumţie de 
legalitate consolidată ca efect al necontestării sale în justiţie. 

Este indubitabil şi că în sarcina reclamantei [...] s-a născut obligaţia legală de a întreprinde 
demersurile care se impun în vederea recuperării sumelor de bani achitate salariaţilor săi cu 
nerespectarea prevederilor Legii nr. 284/2010, fiind lipsite de relevanţă apărările legate de natura 
juridică a dreptului în discuţie ori sursa veniturilor cărora li s-a dat această destinaţie. 

Ceea ce interesează în prezenta cauză este a se stabili dacă raporturile juridice existente între 
părţile litigante în contextul efectuării plăţii cu titlul de decontare a prestaţiilor de odihnă şi 
tratament au fost lipsite de suport juridic cu efect retroactiv, ca efect al emiterii deciziei nr. 15/2015. 

Părţile nu contestă că izvorul juridic al raportului juridic în executarea căruia salariatul ar fi 
primit plata nedatorată îl constituie contractul colectiv de muncă pe anul 2014, iar acţiunea 
reclamantei tinde la restrângerea efectelor sale ex tunc, invocând în prezent lipsa unui temei legal 
pentru plata efectuată pârâtului. 

Însă, potrivit art. 142 alin.2 din Legea nr. 62/2011, nulitatea clauzelor contractuale se 
constată de către instanţele judecătoreşti competente, la cererea părţii interesate, fie pe cale de 
acţiune, fie pe cale de excepţie.  
 În prezenta cauză reclamanta nu a obţinut o hotărâre judecătorească de anulare a 
dispoziţiilor art. 74 din CCM 2014 referitoare la drepturile speciale privind decontarea prestaţiilor 
de odihnă şi tratament ori pentru contravaloarea transportului. Prin cererea de chemare în judecată 
reclamanta nu a pus în discuţie legalitatea contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, 
invocând doar decizia nr. 15/2015 a Curţii de Conturi - Camera de Conturi a Judeţului  Constanta, 
care nu are înrâurire asupra legalităţii clauzelor contractelor colective de muncă, supuse exclusiv 
jurisdicţiei muncii. 
 Această concluzie este impusă şi de caracterul sui generis al unei asemenea convenţii, care 
nu reglementează doar drepturile şi obligaţiile părţilor, ci armonizează interese ale salariaţilor şi 
angajatorilor, promovarea unor relaţii de muncă echitabile de natură să asigure protecţia socială a 
salariaţilor, prevenirea sau eliminarea conflictelor de muncă ori evitarea declanşării grevelor. 
 Prin încheierea contractului colectiv de muncă, dreptul muncii devine un drept negociat, de 
origine convenţională, creat de angajatori şi salariaţi, în funcţie de condiţiile economice şi sociale, 
precum şi de interesele celor două părţi. În concepţia legiuitorului, contractul colectiv de muncă 
reprezintă forma de exprimare concretă a normelor juridice de muncă. Autoritatea publică, prin 
intermediul dreptului, orientează doar acţiunile şi iniţiativele celor două părţi în procesul muncii, 
stabilind anumite limite - măsura de protecţie generală a salariaţilor. 
 De aceea, întocmai ca în cazul contractului individual de muncă (art. 57 alin.2 din Codul 
muncii), nulitatea unor clauze ale contractului colectiv de muncă nu ar putea oricum atinge drepturi 
deja câştigate de salariaţi, iar tot ceea ce s-a prestat în baza dispoziţiilor contractuale, inclusiv 
drepturile salariale ce se solicită în prezenta acţiune, nu mai pot fi restituite. 
 Reclamanta a susţinut în cuprinsul acţiunii că nu se poate reţine o culpă a salariatului în 
privinţa încasării sumei de 1.662 de lei, însă art. 256 al. 1 din Codul muncii exclude deopotrivă 
ideea de culpă a angajatorului. 

Or, potrivit dispoziţiilor art.138 alin.5 din Legea nr. 62/2011, răspunderea pentru încheierea 
contractelor colective de muncă cu nerespectarea prevederilor alin.1-3 revine angajatorului, astfel 
că obligaţia de restituire nu-şi poate găsi fundamentul în plata nedatorată. 

Pentru toate considerentele anterior expuse, instanţa a respins acţiunea ca nefondată. 
Asupra capătului de cerere privind obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de 

judecată: 
Cheltuielile de judecată reprezintă ansamblul sumelor de bani pe care trebuie să le suporte 

părţile în legătură cu activitatea lor procesuală. Având în vedere că una dintre părţi se face vinovată 
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de declanşarea activităţii judiciare, partea care a pierdut procesul suportă atât cheltuielile făcute de 
ea, cât şi cheltuielile făcute de partea care a câştigat, deoarece este în culpă procesuală, prin 
atitudinea sa în proces determinând aceste cheltuieli.  

La dosar a fost anexată dovada suportării de către pârât a onorariului de avocat (chitanţa nr. 
357/24.07.2015), motiv pentru care, în temeiul art. 453 alin. 1 Cod pr. civilă, instanţa a obligat  
reclamanta să plătească pârâtului suma de 100 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. 

Împotriva sentinţei civile nr. 2663 din 15.01.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 
termen legal  a formulat apel reclamantul [...], invocând în esenţă următoarele:  
  Deşi instanţa de fond a reţinut în considerente că "decontările efectuate în baza art. 74 din 
Contractul Colectiv de Muncă aplicabil în 2014 au încălcat prevederile Legii nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice", dar şi că "deconturile efectuate de 
către reclamant nu sunt prevăzute pentru salariaţii din sectorul bugetar, astfel încât drepturile 
acordate angajaţilor [...],, după intrarea în vigoare a acestei legi, exced cadrului legal, totuşi, 
apreciază că "reclamanta nu poate opune pârâtei obligaţia de restituire prevăzută de art.256 din 
Codul Muncii, în condiţiile în care răspunderea, sub orice formă, revine angajatorului". 

Consideră apelantul reclamant că motivele pentru care instanţa de fond a respins cererea 
de chemare în judecată nu pot fi primite deoarece califică drept corectă primirea unor sume de 
bani în baza unor dispoziţii catalogate ca nelegale. 

Instanţa de fond face confuzie între atribuirea unor vinovăţii şi legalitatea obţinerii unor 
avantaje materiale, justificând respingerea cererii de chemare în judecată pe motiv că singura parte 
responsabilă este [...] – în calitatea sa de angajator.  

Cu alte cuvinte, deşi în speţă nu se pune în discuţie stabilirea unor vinovăţii, ci 
corectitudinea primirii unor sume de bani pe fondul nerespectării unor dispoziţii legale, instanţa de 
fond omite să analizeze care este consecinţa primirii a unor sume de bani. Aşadar, societatea nu a 
invocat vinovăţia salariatului, dar s-a reclamat faptul că primirea unor sume nedatorate ar echivala 
cu o îmbogăţire fără just temei.  

Mai mult, faptul că prin Legea dialogului social se statuează că singura parte responsabilă 
faţă de conţinutul contractului colectiv de muncă este angajatorul, nu este suficient pentru a înlătura 
caracterul nedatorat al sumelor primite nelegal.  
 Apreciază apelantul reclamant ca echitabilă restituirea sumei primite de intimatul pârât, cu 
atât mai mult cu cât suma ce trebuie restituită nu afectează o prestaţie efectuată de salariat şi care 
astfel ar rămâne neremunerată, ci reprezintă o întoarcere a unei facilităţi acordate de către angajator 
prin nesocotirea unor dispoziţii legale. În caz contrar, prin ignorarea acestui raport s-ar admite că 
acordarea sumei de bani ar fi nelegală, în timp ce primirea acesteia ar fi legală. 

Cu privire la cheltuielile de judecată, apelantul reclamant consideră că nu s-a făcut dovada 
acestora la instanţa de fond. Toate cheltuielile au fost avansate de o persoană care nu are nicio 
legătură cu cadrul procesual, nu justifică dreptul intimatului-pârât la returnarea unor sume pe care 
nu le-a cheltuit niciodată pentru soluţionarea acestei cauze.  

Pentru considerentele arătate, apelantul reclamant solicită admiterea apelului, 
schimbarea în tot a sentinţei civile atacate, iar pe fondul cauzei admiterea acţiunii, cu consecinţa 
obligării intimatei pârâte la restituirea sumei solicitate. 
  Intimatul pârât a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului, ca nefondat, cu 
obligarea apelantului reclamant la plata cheltuielilor de judecată. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a apreciat că acestea 
sunt fondate în parte, numai în ceea ce priveşte cheltuielile de judecată:  
 Prima instanţă a obligat reclamantul să plătească pârâtului  [...] suma de 100 lei cu titlu de 
cheltuieli de judecată reprezentând onorariu de avocat. 
  Din chitanţa nr. 357/24.07.2015 rezultă că onorariul de avocat în cuantum de 100 lei nu a 
fost plătit de pârâtul [...], ci de Sindicatul [...] Constanţa, care nu este parte în proces nici în nume 
propriu şi nici în calitate de reprezentant al pârâtului. 
 În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 62/2011 Organizaţiile sindicale 
apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislaţia muncii, contractele colective de muncă, 



 

 221 

contractele individuale de muncă în faţa instanţelor judecătoreşti, organelor de jurisdicţie, a altor 
instituţii sau autorităţi ale statului, prin apărători proprii sau aleşi. 

- alin.(2): În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1), organizaţiile sindicale au 
dreptul de a întreprinde orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în 
numele membrilor lor, în baza unei împuterniciri scrise din partea acestora.  

În cauză, pârâtul nu a fost reprezentat de Sindicatul [...] Constanţa, întâmpinarea fiind 
formulată de pârât şi nu de către sindicat în numele acestuia. 

În consecinţă, în mod greşit prima instanţă a acordat cheltuielile de judecată  pârâtului, în 
condiţiile în care acesta nu a făcut dovada efectuării unor astfel de cheltuieli. 

În ceea ce priveşte celelalte critici aduse hotărârii primei instanţe, Curtea a apreciat că 
sunt nefondate pentru următoarele considerente: 
 Potrivit art. 142 alin.2 din Legea nr. 62/2011 nulitatea clauzelor contractuale se constată de 
către instanţele judecătoreşti competente, la cererea părţii interesate, fie pe cale de acţiune, fie pe 
cale de excepţie. 
 În cauza dedusă judecăţii reclamantul nu a făcut dovada obţinerii unei hotărârii judecătoreşti 
de constatare a nulităţii dispoziţiilor art. 74 din contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, iar 
prin cererea de chemare în judecată nu a fost invocată nelegalitatea unor clauze din contractul 
colectiv de muncă. 
 Prin art. 268 lit.d) din Codul muncii se prevede că cererea de constatare a nulităţii unui 
contract colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia se poate face pe toată durata existenţei 
contractului. 
 Atâta timp cât nici părţile, nici prima instanţă nu au invocat nulitatea clauzei din contractul 
colectiv de muncă pe anul 2014, câtă vreme acesta nu se mai află în vigoare, este exclus ca o 
asemenea chestiune să mai poată fi pusă în discuţie la acest moment, după expirarea lui. 
 Prin decizia nr. 17/13.06.2016 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie privind pronunţarea 
unei hotărârii prealabile s-a stabilit: „În interpretarea prevederilor art. l, art. 21 şi art. 26 lit. h) 
raportat la prevederile art. 64 din Legea nr. 94/1992, a prevederilor art. 132, art. 138 alin.(5) art. 
142, art. 148, art. 151 şi art. 152 din Legea nr.62/2011 şi a prevederilor art.229 alin. (4), art.254 şi 
art.268 alin. (l) lit. d) din Codul Muncii, republicat, o decizie a Curţii de Conturi, emisă în 
exercitarea atribuţiilor sale de control, prin care s-a stabilit că anumite drepturi prevăzute în 
contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul unei instituţii publice finanţate integral din venituri 
proprii au fost acordate nelegal, raportat la prevederile legale privind salarizarea în instituţiile 
publice, nu lipseşte de efecte clauzele contractului colectiv de muncă prin care acele drepturi au 
fost stabilite, a căror nulitate nu a fost constatată de către instanţele judecătoreşti, în condiţiile 
legii. 

În interpretarea prevederilor art. 138 alin. (3)-(5) şi art.142 alin.(2) din Legea nr. 62/2011, 
nulitatea unei clauze a contractului colectiv de muncă negociate cu nerespectarea art. 138 alin. 
(1)-(3) din Legea nr. 62/2011 poate fi cerută de către părţile interesate, fie pe cale de acţiune, fie 
pe cale de excepţie, respectiv poate fi invocată  de către instanţă, din oficiu, pe durata existenţei 
contractului colectiv de muncă.” 

Spre deosebire de reglementările din dreptul comun potrivit cărora nulitatea absolută poate 
fi invocată oricând, nulitatea absolută a unui contract colectiv de muncă nu poate fi invocată decât 
pe durata existenţei contractului. 

Sub aspectul naturii sale juridice, nulitatea contractului colectiv de muncă reprezintă o 
varietate a nulităţii actelor juridice civile, cu particularităţi determinate de specificul raporturilor 
juridice de muncă. 

Atâta timp cât nu s-a constatat nulitatea contractului colectiv de muncă pe perioada cât se afla în 
vigoare, nu se poate aprecia că suma acordată pârâtului în baza prevederilor acestui contract constituie o 
plată nedatorată sau o îmbogăţire fără just temei. 

Nulitatea contractului colectiv de muncă nemaiputând fi constatată întrucât dreptul de a formula 
acţiunea în nulitate sau de a invoca nulitatea  pe cale de excepţie s-a prescris, în mod corect prima 
instanţă a reţinut incidenţa art. 138 alin.5 din Legea nr. 62/2011 potrivit căruia răspunderea pentru 
încheierea contractelor colective de muncă cu nerespectarea prevederilor alin. 1-3 revine angajatorului. 
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Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 alin.2 Cod proc. Civilă, Curtea va admite 
apelul formulat şi va schimba în parte sentinţa apelată în sensul că va respinge cererea de obligare a 
reclamantului la plata cheltuielilor de judecată ca nefondată şi va menţine celelalte dispoziţii ale 
sentinţei apelate. 

Decizia civilă nr. 402/CM/27.09.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
 

34. Stabilirea salarizării reclamantului după expirarea termenului pentru 
care a fost încheiat contractul colectiv de muncă în conformitate cu 
reglementarea  legală specială. 
 

Raţiunea respectării contractelor colective de muncă se explică prin aceea că dispoziţiile art. 148 
din Legea nr. 62/2011 consfinţesc principiul forţei obligatorii a contractelor colective de muncă, în temeiul 
căruia salarizarea personalului, reglementată prin contracte colective de muncă legal încheiate şi aflate în 
derulare la data intrării în vigoare a normei de salarizare, trebuie respectată pe întreaga perioadă de 
valabilitate, reglementarea salarizării în această modalitate fiind guvernată de principiul tempus regit 
actum. 

După împlinirea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă, salarizarea 
personalului prevăzut de ipoteza normei analizate se realizează potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 
284/2010 în acord cu dispoziţiile art. 37 alin. 1 din acest act normativ, potrivit cărora prin contractele 
colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de muncă nu pot fi 
negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor acestei legi.  

Aplicarea corectă a art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012 presupune ca salariul reclamantului să fie 
stabilit potrivit Anexei nr. VII a Legii nr. 284/2010 începând de la data expirării perioadei de valabilitate a 
contractului individual de muncă aflat în vigoare la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012 
(18.05.2012). 

 
Art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012  
Anexa nr. VII a Legii nr. 284/2010  

Decizia Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie nr. 2/2016, 
pronunţată în procedura dezlegării unei chestiunii de drept 

 
I. Sentinţa apelată: 
Prin sentinţa civilă nr. 2791/10.11.2014, Tribunalul Constanţa, secţia I civilă, a admis 

cererea formulată la 04.08.2014 de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâtele [...], sens în care a 
obligat pârâţii în solidar să calculeze şi să plătească reclamantului diferenţa dintre drepturile 
salariale efectiv achitate şi cele cuvenite, rezultate din aplicarea Legii nr. 284/2010 şi a O.U.G. nr. 
19/2012, pentru perioada 18.05.2012 - 01.04.2013, la care se adaugă dobânda legală calculată până 
la data achitării efective a drepturilor salariale menţionate. Totodată, tribunalul a obligat pârâţii să 
plătească în solidar reclamantului suma de 500 lei cu titlul de cheltuieli de judecată. 

În motivarea sentinţei, tribunalul a reţinut următoarele: 
Reclamantul deţine calitatea de salariat al pârâtei [...], având funcţia de căpitan de port 

specialist la Serviciul [...], astfel cum rezultă din actul adiţional nr. 74/16.01.2010 la contractul 
individual de muncă nr. 620/04.11.2002. 

Din înscrisurile depuse la dosarul cauzei reiese că în perioada de timp dedusă judecăţii 
salariul reclamantului nu a fost stabilit potrivit anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010, aspect 
necontestat de pârâtă. 

La data de 01.04.2013 pârâta a emis decizia nr. 386 conform cu care, începând cu data de 
01.04.2013, salariile de bază pentru personalul din cadrul [...] al căror cuantum se situează sub 
limita minimă stabilită de tranşele salariale pe funcţii cuprinse în Anexa 2 la CCM al [...] aplicabil 
in 2013 se stabilesc prin aplicarea valorii de referinţă de 600 lei şi a coeficienţilor de ierarhizare 
corespunzători claselor de salarizare, pe grade şi trepte profesionale, în raport de funcţia deţinută, de 
nivelul studiilor şi de vechimea în specialitate. 
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Potrivit art. 2 alin. 2 din O.U.G. nr. 19/16.05.2012 privind aprobarea unor măsuri pentru 
recuperarea reducerilor salariale, pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate 
integral din venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, 
ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum 
şi din cele aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale 
cărui contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu 
modificările ulterioare. 

Reglementarea menţionată impune cu caracter limitativ condiţiile cerute pentru ca 
angajatorul să stabilească salariile conform anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010. 

Pârâta [...] nu contestă că este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii, al 
cărei buget este supus aprobării Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. 

În acest sens, art. 1 din H.G. nr. 1133/10.10.2002 cu modificările ulterioare dispune: „[...] 
este autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, în 
subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii. [...] este instituţie publică cu personalitate 
juridică, finanţată integral din venituri proprii (…)”. 
 Sub nr. 10/03.01.2012 a fost înregistrată la I.T.M. Constanţa cererea pârâtei de înregistrare a 
C.C.M. pe anul 2012, iar la data de 19.12.2012 partenerii sociali au hotărât prelungirea aplicării 
C.C.M. al [...]/2012 pentru încă 12 luni, solicitare înregistrată la I.T.M. Constanţa sub nr. 
…/20.12.2012. 
 Pârâtei [...] i s-a făcut cunoscut că înregistrarea s-a operat în Registrul Unic de Evidenţă al 
I.T.M. Constanţa sub nr. …/21.12.2012. 
 Instanţa a constatat îndeplinită şi a doua condiţie impusă de O.U.G. nr. 19/16.05.2012, 
respectiv ca la data intrării în vigoare a acestui act normativ să existe un contract colectiv de muncă 
în vigoare. 
 Instanţa a reţinut că partenerii sociali au recunoscut caracterul imperativ al reglementării 
încă înainte de intrarea în  vigoare a O.U.G. nr. 84/12.12.2012, astfel cum reiese din actul adiţional 
la CCM cu nr. 19135/25.10.2012. 
 Prin actul adiţional menţionat partenerii sociali au convenit ca, începând cu 01.11.2012, în 
funcţie de execuţia bugetară pe anul în curs şi în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 din 
O.U.G. nr. 19/2012 salarizarea angajaţilor care se află sub cuantumul prevăzut de coeficienţii de 
ierarhizare cuprinşi în Anexa 8 la Legea nr. 284/2010 se va face la nivelul coeficienţilor, prin 
încheierea de acte adiţionale la contractul individual de muncă. 
 Pentru perioada 01.01.2013 - 31.03.2013 şi-a produs efectele O.U.G. nr. 84/12.12.2012 care, 
la art. 4, a stabilit că pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din 
venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele 
aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte 
colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea 
unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, utilizându-se coeficienţii 
de ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în această anexă şi valoarea de 
referinţă prevăzută la art. 10 alin. (4) din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare. 
 Acest act normativ a statuat că salariul reclamantului trebuia stabilit tot potrivit Anexei VIII 
la Legea nr. 284/2010, iar condiţiile prevăzute de acest act normativ sunt îndeplinite, cu aceeaşi 
motivare. 
 Instanţa a înlăturat apărările pârâtei privind lipsa unui buget [...] aprobat pentru anul 2013 la 
momentul încheierii actului adiţional din data de 25.10.2012, iar legea oricum nu condiţionează 
aplicarea actelor normative evocate de sustenabilitatea financiară a creşterii salariale. 
 Pentru motivele anterior expuse, instanţa a obligat pârâţii să calculeze şi să plătească 
reclamantului diferenţa dintre drepturile salariale efectiv achitate şi cele cuvenite, rezultate din 
aplicarea Legii nr. 284/2010 şi a O.U.G. nr. 19/2012, pentru perioada 18.05.2012-01.04.2013. 
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 Asupra capătului de cerere privind obligarea pârâţilor la plata dobânzii legale calculate până 
la data achitării efective a drepturilor salariale anterior menţionate, instanţa a reţinut că se impune 
admiterea acestuia, deoarece prin acordarea dobânzii se urmăreşte sancţionarea debitorului pentru 
executarea cu întârziere a obligaţiei care îi incumbă. 

Potrivit art. 166 alin. 4 din Codul muncii, întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau 
neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea 
prejudiciului produs salariatului, iar acordarea dobânzii legale conform art. 1 alin. 3 din O.G. nr. 
13/2011 se subsumează scopului avut în vedere de legiuitor. 

Pentru aceste motive, instanţa a admis şi capătul de cerere subsecvent privitor la acordarea 
dobânzii legale aferente debitului principal. 

Instanţa a reţinut totodată că pârâţii sunt în culpă procesuală, întrucât au determinat pe 
reclamant să iniţieze demersul judiciar şi să suporte cheltuieli pentru obţinerea unui titlu executoriu 
care să-i recunoască pretenţiile deduse judecăţii. 
 Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 453 al. 1 C. pr. civilă, instanţa a obligat pe pârâţi la 
plata către reclamant a sumei de 500 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu 
apărător. 
 
 II. Apelul: 
 1. Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta [...], solicitând schimbarea acesteia în tot, 
în sensul respingerii cererii ca nefondată. 
 În motivarea cererii de apel, apelanta pârâtă a arătat că în mod greşit prima instanţă a reţinut 
că existenţa unui contract colectiv de muncă valabil constituie îndeplinirea celei de-a doua condiţii 
impusă de art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012. Contractul colectiv de muncă pentru anul 2012 a fost 
valabil în perioada 3.01.2012 – 31.12.2012 şi a fost prelungit prin actul adiţional nr. 
412/21.12.2012. Reclamantului i-a fost aplicabil art. 4 din OUG nr. 84/2012, care a intrat în vigoare 
la 13.12.2012, când contractul colectiv de muncă îşi producea efectele, iar stabilirea salariului 
potrivit Anexei nr. VIII la Legea nr. 284/2010 s-a făcut abia de la 01.04.2013 datorită lipsei, 
anterior acestei date, a unui buget aprobat pentru anul 2013, apărare care a fost în mod greşit 
înlăturată de prima instanţă. 

2. Prin întâmpinare, intimatul reclamant a solicitat respingerea apelului ca nefondat, arătând 
că până la 01.04.2013 pârâta nu a acordat salariul potrivit Anexei nr. VII a Legii nr. 263/2010. 

3. În cadrul judecăţii în apel a fost ataşat dosarul de fond şi au fost depuse la dosar adresa 
apelantei nr. 198735/5.11.2012 şi actul adiţional din 25.10.2012 la contractul colectiv de muncă la 
nivel de unitate. 

4. Prin încheierea din 04.11.2015, Curtea a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în 
vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei probleme de drept: 
„Modul de interpretare a art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012, respectiv care este momentul de la care 
salariile personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, 
aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe 
de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea 
primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit Anexei nr. VIII la 
Legea nr. 284/2010: 
 - de la data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012 (18.05.2012) sau 
 - de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în contractul colectiv de muncă aflat 
în derulare la momentul intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012 sau 

- de la data expirării perioadei de valabilitate a contractului colectiv de muncă prelungit 
printr-un act adiţional încheiat după data intrării în vigoare a OUG nr. 19/2012.” 

Prin decizia nr. 2/2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dezlegat această problemă de 
drept în sensul că „salariile personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din 
venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele 
aflate în coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit 
anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
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fonduri publice, cu modificările ulterioare, de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în 
contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor 
salariale, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare”. 

Ca urmare a pronunţării acestei decizii, cauza a fost repusă pe rol la 10.12.2015. 
 

III. Analiza apelului: 
1. Intimatul este salariat al apelantei [...]. 

 Potrivit art. 1 alin. 1 şi 2 din HG nr. 1133/2002, pârâta [...] este „autoritatea centrală de 
specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, în subordinea Ministerului 
Transporturilor şi Infrastructurii”, respectiv „instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată 
integral din venituri proprii”. 
 La nivelul acestei pârâte a fost încheiat contractul colectiv de muncă înregistrat sub nr. 
1/3.01.2012, cu termen de valabilitate până la 31.12.2012, care a conţinut şi dispoziţii referitoare la 
stabilirea drepturilor salariale.  
 În cursul acestui termen a intrat în vigoare, la 18.05.2012, OUG nr. 19/2012, al cărei art. 2 
alin. 2 a prevăzut că „pentru personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din 
venituri proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a 
celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele 
aflate în coordonarea primului-ministru şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui 
contracte colective de muncă îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, salariile se stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010, cu 
modificările ulterioare”. 
 Salariul reclamantului a rămas cel stabilit în baza contractului colectiv de muncă şi după 
data de 18.05.2012. Cuantumul salariului acestuia ar fi fost mai mare dacă ar fi fost stabilit potrivit 
anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010. 

La 13.12.2012 a intrat în vigoare OUG nr. 84/2012, al cărei art. 4 a prevăzut că, „pentru 
personalul din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii, aflate în 
subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în coordonarea 
prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, ale cărui contracte colective de muncă 
îşi încetează valabilitatea după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, salariile se 
stabilesc potrivit anexei nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a 
personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, utilizându-se coeficienţii de 
ierarhizare corespunzători claselor de salarizare prevăzuţi în această anexă şi valoarea de referinţă 
prevăzută la art. 10 alin. 4 din Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificările ulterioare.” 
 Salariul reclamantului a rămas cel stabilit în baza contractului colectiv de muncă şi după 
data de 13.12.2012. 
 Potrivit actului adiţional înregistrat sub nr. 25938/20.12.2012, contractul colectiv de muncă 
încheiat la nivelul pârâtei a fost prelungit cu 12 luni, până la 31.12.2013. 
 Începând de la 01.04.2013, salariul reclamantului a fost stabilit potrivit Anexei nr. VIII la 
Legea nr. 284/2010, astfel cum rezultă din decizia pârâtei nr. 386/1.04.2013, în care se invocă şi 
aplicarea art. 4 din OUG nr. 84/2012. 

2. Prin decizia nr. 2/2016, pronunţată în procedura dezlegării unei chestiunii de drept 
obligatorie pentru instanţe potrivit art. 521 alin. 3 C. proc. civ., Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a 
stabilit că „salariile personalului din autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral din venituri 
proprii, aflate în subordinea, sub autoritatea, în coordonarea Guvernului, ministerelor şi a celorlalte 
organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, precum şi din cele aflate în 
coordonarea prim-ministrului şi cele aflate sub controlul Parlamentului, se stabilesc potrivit anexei 
nr. VIII la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările ulterioare, de la data expirării perioadei de valabilitate prevăzută în 
contractul colectiv de muncă aflat în derulare la momentul intrării în vigoare a Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr. 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor 
salariale, aprobată prin Legea nr. 182/2012, cu modificările ulterioare”. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a reţinut în acest sens că „textul a cărui lămurire se solicită 
[art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012] relevă voinţa legiuitorului de a asigura revenirea la nivelul 
salariilor în plată în luna iunie 2010, în funcţie de modul de organizare şi finanţare al autorităţilor şi 
instituţiilor publice vizate, potrivit prevederilor legii-cadru de salarizare, dar numai după expirarea 
contractelor colective de muncă legal încheiate. 

Raţiunea respectării contractelor colective de muncă se explică prin aceea că dispoziţiile art. 
148 din Legea nr. 62/2011 consfinţesc principiul forţei obligatorii a contractelor colective de 
muncă, în temeiul căruia salarizarea personalului, reglementată prin contracte colective de muncă 
legal încheiate şi aflate în derulare la data intrării în vigoare a normei de salarizare, trebuie 
respectată pe întreaga perioadă de valabilitate, reglementarea salarizării în această modalitate fiind 
guvernată de principiul tempus regit actum. 

După împlinirea perioadei de valabilitate a contractelor colective de muncă, salarizarea 
personalului prevăzut de ipoteza normei analizate se realizează potrivit anexei nr. VIII la Legea-
cadru nr. 284/2010 în acord cu dispoziţiile art. 37 alin. 1 din acest act normativ, potrivit cărora prin 
contractele colective de muncă sau acordurile colective de muncă şi contractele individuale de 
muncă nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi în bani sau în natură care excedează prevederilor 
acestei legi. Prin urmare, interpretarea logică şi sistematică a dispoziţiilor art. 2 alin. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2012, a căror lămurire se solicită, conduce la concluzia că 
referirea din textul actului normativ la prevederile contractului colectiv de muncă s-a făcut cu 
scopul de a se evidenţia că salarizarea personalului vizat de ipoteza normei se realizează potrivit 
prevederilor contractelor colective de muncă aflate în derulare, până la împlinirea termenului 
convenit, cu deplina respectare a drepturilor constituite prin contractele colective de muncă legal 
încheiate şi a căror durată de valabilitate subzistă la momentul apariţiei normei de salarizare. 

După expirarea termenului pentru care a fost încheiat contractul colectiv de muncă, temeiul 
salarizării se regăseşte în reglementarea legală specială al cărei scop este acela de a realiza un 
sistem unitar de salarizare. Nu se poate considera că textul legal ar avea în vedere şi contracte de 
muncă a căror aplicare ar putea fi prelungită prin acte adiţionale ulterioare, întrucât o atare 
interpretare ar goli de conţinut norma legală care ar putea fi astfel eludată prin voinţa comună a 
partenerilor dialogului social.” 

3. Prin urmare, aplicarea corectă a art. 2 alin. 2 din OUG nr. 19/2012 presupune ca salariul 
reclamantului să fie stabilit potrivit Anexei nr. VII a Legii nr. 284/2010 începând de la data expirării 
perioadei de valabilitate a contractului individual de muncă aflat în vigoare la momentul intrării în 
vigoare a OUG nr. 19/2012 (18.05.2012). 

Contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii apelante aflat în vigoare la 18.05.2012 avea 
o perioadă de valabilitate stabilită până la 31.12.2012, astfel încât stabilirea salariului reclamantului 
potrivit Anexei nr. VII a Legii nr. 284/2010 trebuia să aibă loc nu de la 18.05.2012, cum a solicitat 
reclamantul, nici de la 01.04.2013, cum a procedat pârâta, ci de la 01.01.2013, indiferent de 
modificările contractului colectiv de muncă intervenite prin acte adiţionale încheiate ulterior datei 
de 18.05.2012. 

Nu poate fi reţinut argumentul apelantei referitor la neaprobarea bugetului pe anul 2013, 
această chestiune de ordin administrativ, de altfel neimputabilă salariaţilor, neputând avea ca efect 
lipsirea acestora de drepturile lor prevăzute de lege. 

În consecinţă, în baza art. 480 alin. 2 C. proc. civ., curtea va admite apelul formulat în cauză 
şi va schimba în parte sentinţa apelată în sensul că va respinge ca nefondată cererea având ca obiect 
diferenţele salariale solicitate pentru perioada 18.05.2012 – 31.12.2012.     

Totodată, vor fi menţinute celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate. 
Decizia civilă nr. 260/CM/18.05.2016 

Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 
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35. Suspendare executare provizorie a sentinței civile pronunțate de 
tribunal pe cale de ordonanță președințială. Inadmisibilitate. 

 
Potrivit art. 450 alin. 1 C. proc. civ., „suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată fie 

prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel”. 
În continuare, art. 450 alin. 5 C. proc. civ. prevede că „până la soluţionarea cererii de suspendare, 

aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar înainte de sosirea dosarului, 
cu respectarea cerinţei prevăzute la alin. 4”. 

Întrucât este vorba despre o suspendare „până la soluţionarea cererii de suspendare” prevăzută la 
alin. 1, ipoteza art. 450 alin. 1 este în acelaşi timp şi ipoteza art. 450 alin. 5 C. proc. civ. Dacă pentru 
cererea principală de suspendare, prevăzută la alin. 1, este necesar să se fi formulat apel, atunci aceeaşi 
cerinţă este valabilă şi în cazul celei prevăzute la alin. 5. 

 
Art. 450 alin. 1 și alin. 5 Cod procedură civilă 

 
Deliberând asupra cererii de suspendare provizorie a executării formulată de petenta SN [...] 

SA, constată următoarele: 
 1. Prin cererea înregistrată la 19.05.2016, petenta SN [...] SA a solicitat în contradictoriu cu 
intimatul [...] suspendarea, pe cale de ordonanţă preşedinţială, în baza art. 450 alin. 1 şi 5 C. proc. 
civ., a executării provizorii a sentinţei civile nr. 1016/2016 a Tribunalului Constanţa, până la 
soluţionarea cererii principale de suspendare a executării sentinţei, sub aspectul dispoziţiei de 
reintegrare a intimatului în funcţia deţinută anterior concedierii. 
 În motivarea cererii, reclamanta a arătat că soluţia instanţei o pune într-o situaţie inedită, de 
a repune în funcţie un angajat care cu bună ştiinţă şi fără motivare a preferat să creeze o situaţie de 
pericol la nivelul unui aeroport internaţional, lăsând neacoperită de măsurile necesare, obligatorii şi 
legale o eventuală situaţie de risc de incendiu. Prin încălcarea gravă a legislaţiei privitoare la 
apărarea împotriva incendiilor şi abaterile constante de la disciplina muncii, intimatul a pus 
societatea în situaţia de nerespectare a Planului de intervenţie la incendii aprobat de organele în 
drept, periclitând siguranţa aviaţiei civile şi a personalului angrenat în această activitate în cadrul 
aeroportului. Prin neintroducerea în dispozitivul de luptă a autospecialei … şi neechiparea acesteia 
cu dispozitivele şi accesoriile specifice care se aflau stocate în depozitul societăţii, aeroportul a 
înregistrat un nivel scăzut de prestare de servicii de aviaţie. S-a adus astfel o gravă atingere imaginii 
şi prestigiului aeroportului, punându-se sub semnul întrebării interoperabilitatea cu Comandamentul 
NATO.  

Dovedind dezinteres în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, intimatul nu a acţionat nici 
pentru pregătirea specifică a personalului din subordine. Urmare a planificării necorespunzătoare a 
serviciului efectuată de intimat, acesta nu a asigurat instruirea promptă şi uniformă a personalului 
SPSU şi în consecinţă conducerea aeroportului a fost pusă în situaţia de a prelungi programul 
turelor de lucru cu retribuirea suplimentară a operatorilor. În mod repetat intimatul exercita presiuni 
psihice directe asupra colegilor din subordine, folosind un limbaj trivial şi ton necorespunzător cu 
intenţie vădită de intimidare.  

Acest comportament este motivat şi de faptul că intimatul este liderul unui sindicat 
nereprezentativ şi prin aceste acţiuni doreşte să coopteze forţat noi membri din rândul salariaţilor 
SPSU. În calitate de şef de serviciu a dovedit un comportament discriminatoriu faţă de salariaţii din 
subordine după cum erau sau nu membri ai sindicatului pe care îl conducea. Intimatul a intentat o 
serie de procese împotriva societăţii, folosind motivaţii din care majoritatea pot fi catalogate drept 
absurde. De asemenea, a depus o serie de plângeri penale la adresa unoi salariaţi ai petentei, fără a 
avea în nicio ocazie câştig de cauză. Şi în anii anteriori intimatul a manifestat carenţe deosebite în 
activitatea profesională şi în comportament. Încălcarea de către intimat a prevederilor legale a creat 
potenţialul unor urmări grave prin periclitarea siguranţei aviaţiei civile şi militare. 
 2. Prin note scrise, intimatul a solicitat respingerea cererii, arătând că societatea în mod 
voluntar a pus în executare sentinţa din dosarul nr. …/118/2015. Totodată, intimatul a prezentat un 
istoric al proceselor avute cu petenta, fiind anterior reintegrat în muncă în baza altei hotărâri 
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judecătoreşti. Angajatorul l-a primit la muncă fără instructajele efectuate şi fără predarea 
documentelor, ceea ce a dus la imposibilitatea desfăşurării activităţii în condiţii optime. După 
aproximativ o lună de activitate a fost din nou concediat. Dosarul nr. …/118/2013 a fost deschis 
pentru că unitatea nu asigura condiţii pentru îndeplinirea condiţiilor de siguranţă, siguranţa aviaţiei 
civile şi a personalului angrenat în această activitate fiind puse în pericol de refuzul conducerii 
unităţii de a respecta hotărârile judecătoreşti şi prevederile legale în domeniul situaţiilor de urgenţă. 
La dosarul nr. …/118/2015 a fost depus un tabel fals prin care se încerca a se arăta instanţei că 
instruirea era efectuată de alte persoane.. 
 3. Petenta a consemnat la dispoziţia instanţei cauţiunea de 1.000 lei, potrivit art. 719 alin. 3 
C. proc. civ., la care fac trimitere alin. 4 şi 5 ale art. 450 C. proc. civ. 
 4. Curtea a invocat din oficiu excepţia inadmisibilităţii cererii, în condiţiile în care împotriva 
sentinţei a cărei executare se solicită a fi suspendată nu s-a formulat apel, precum şi excepţia lipsei 
de obiect, în condiţiile în care din decizia petentei nr. 7989/20.05.2016 rezultă că s-a procedat la 
reintegrarea intimatului în funcţia deţinută anterior emiterii deciziei nr. 11486/3.08.2015, începând 
de la 23.05.2016. 

5. Analizând cu prioritate, potrivit art. 248 alin. 1 C. proc. civ., excepţia inadmisibilităţii 
cererii, Curtea are în vedere art. 450 alin. 1 C. proc. civ., care prevede că „suspendarea executării 
provizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel”. 

Din analiza acestei prevederi legale rezultă că suspendarea executării poate fi dispusă numai 
în condiţiile în care partea care o solicită a formulat apel.  

În continuare, art. 450 alin. 5 C. proc. civ. prevede că „până la soluţionarea cererii de 
suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar înainte de 
sosirea dosarului, cu respectarea cerinţei prevăzute la alin. 4”. 

Întrucât este vorba despre o suspendare „până la soluţionarea cererii de suspendare” 
prevăzută la alin. 1, ipoteza art. 450 alin. 1 este în acelaşi timp şi ipoteza art. 450 alin. 5 C. proc. 
civ. Dacă pentru cererea principală de suspendare, prevăzută la alin. 1, este necesar să se fi formulat 
apel, atunci aceeaşi cerinţă este valabilă şi în cazul celei prevăzute la alin. 5. 

Pentru că în speţă, până la data dezbaterii cererii de faţă, nu a fost formulat apel împotriva 
sentinţei a cărei executare provizorie se solicită să fie suspendată, astfel cum a arătat în faţa 
instanţei reprezentantul petentei, cererea de suspendare dedusă judecăţii este inadmisibilă şi va fi 
respinsă ca atare. 

În aceste condiţii, nu se mai impune examinarea excepţiei lipsei de obiect şi a fondului 
cererii de suspendare a executării provizorii. 

Incheierea civilă nr. 264/CM/24.05.2016 
Judecător redactor Mihail Stănescu-Sas 

 
 
 
 

BBB...   AAASSSIIIGGGUUURRRĂĂĂRRRIII   SSSOOOCCCIIIAAALLLEEE   
 

 
36. Contestație dispoziție privind respingerea cererii pentru plata 

indemnizației de șomaj. Realizarea stagiului de cotizare. Inexistența unei 
prevederi legale care să facă distincție între stagiul de cotizare minim și maxim. 

 
Potrivit art. 22 alin.1 din O.U.G. nr. 111/2010, perioada în care o persoană beneficiază de 

drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 
constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul 
public şi a drepturilor stabilite de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 
ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, nefăcându-se nicio distincţie între 
stagiul de cotizare minim şi stagiul de cotizare maxim. 
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Art.34 alin 1 lit.a din Legea nr.76/2002 
Art. 22 alin. 1 din OUG nr. 111/2010 

 
 Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2015, reclamanta [...] a 
solicitat, în contradictoriu cu Agenţia judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanţa, anularea 
Dispoziţiei nr. …/26.10.2015 emisă de AJOFM Constanţa privind respingerea cererii pentru plata 
indemnizaţiei de şomaj. 

În motivarea acţiunii se arată că reclamanta a depus cererea pentru plata indemnizaţiei de 
şomaj, care a fost înregistrată sub nr.1502305/28.09.2015, iar pârâta a respins-o prin decizia 
contestată, constatându-se că nu a realizat stagiul minim de cotizare prevăzut de art.34 alin 1 lit.a 
din Legea nr.76/2002. 

Se învederează că reclamanta a depus la sediul pârâtei adeverinţa emisă de unitatea 
angajatoare din care reiese că perioada de cotizare a fost neîntreruptă de la 28.05.2012 până la 
10.09.2015. Se mai arată în perioada 01.09.2013 – 18.07.2015 reclamanta a beneficiat de 
prevederile OUG nr. 111/2010, fiind în concediu de creşterea copilului, perioadă care este inclusă în 
stagiul minim de cotizare necesar pentru acordarea indemnizaţiei de şomaj. 

În drept au fost indicate Legea nr.76/2002 şi OUG nr.111/2010. 
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia prematurităţii introducerii cererii 

de chemare în judecată. Pe fondul cauzei se solicită respingerea acţiunii, motivându-se că  
reclamanta a avut raporturile de muncă suspendate în perioada 10.06.2013 – 19.07.2015, situaţie în 
raport de care nu au fost îndeplinite condiţiile art.34 din legea nr.76/2002. 

Prin încheierea interlocutorie pronunţată la data de 19.02.2016, a fost respinsă excepţia 
prematurităţii introducerii cererii de chemare în judecată, constatând că reclamanta nu avea 
obligaţia îndeplinirii unei proceduri prealabile sesizării instanţei, raportat la obiectul cererii.  

Prin sentinţa civilă nr. 689 din 01.04.2016, Tribunalul Constanţa a admis contestaţia 
formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă Constanţa,  a anulat Dispoziţia nr. …/26.10.2015 emisă de AJOFM Constanţa şi a 
obligat pârâta să emită o dispoziţie de stabilire a indemnizaţiei de şomaj şi să plătească 
reclamantei indemnizaţia cuvenită, începând cu data înregistrării cererii nr.1502305/28.09.2015. 

Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
Instituţia pârâtă a procedat la emiterea Dispoziţiei nr. …/26.10.2015 privind respingerea 

cererii reclamantei, nr. 1502305/28.09.2015, pentru plata indemnizaţiei de şomaj; motivul 
respingerii fiind acela că nu au fost îndeplinite condiţiile art.34 alin 1 lit.a) din legea nr.76/2002, 
constatându-se că nu a realizat stagiul minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni 
premergătoare datei înregistrării cererii.  

Conform referatului nr.6000/26.10.2015 întocmit de Agenţia Constanţa reclamanta a avut 
contractul suspendat în temeiul art.50 şi art.51 Codul muncii pe perioadele în care a beneficiat de 
indemnizaţia de maternitate şi de creştere copil – 10.06.2013 – 31.08.2013 şi 01.09.2013-
19.07.2015. 

Beneficiari ai prevederilor Legii nr. 76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor 
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, 
aflate în una dintre situaţiile reglementate distinct în acest act normativ. 

Dispoziţiile art.34 alin 1 lit.a) din aceeaşi lege reglementează faptul că şomerii prevăzuţi la 
art. 17 alin. (1) – respectiv cei cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile 
lor, cum este cazul reclamantei - beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă îndeplinesc condiţia 
realizării unui stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei 
înregistrării cererii. 

Cererea reclamantei a fost înregistrată la data de 28.09.2015, iar în ultimele 24 de luni 
premergătoare, aceasta s-a aflat în concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 
respectiv:  01.09.2013-19.07.2015. 

Potrivit art. 22 alin. 1 din OUG nr.111/2010: Perioada în care o persoană beneficiază de 
drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), (concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani) constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în 
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sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  

Din interpretarea coroborată a textelor legale invocate, care sunt incidente în cauză, rezultă 
că reclamanta a făcut dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute în art.34 alin 1 lit.a) din Legea nr. 
76/2002, constatându-se că a realizat stagiul minim de cotizare de 12 luni în ultimele 24 luni 
premergătoare datei înregistrării cererii pentru a beneficia de plata indemnizaţiei de şomaj.  

În consecinţă, instanţa a constatat că dispoziţia emisă de pârâtă nu este legală. 
Pentru aceste considerente, instanţa a admis contestaţia şi a dispus anularea Dispoziţiei 

privind respingerea dreptului de indemnizaţie de şomaj nr. …/26.10.2015, cu consecinţa obligării 
pârâtei să emită o dispoziţie privind plata indemnizaţiei de şomaj începând cu data înregistrării 
cererii nr…./28.09.2015. 

Împotriva sentinţei civile nr. 689/01.04.2016, pronunţată de Tribunalul Constanţa, în 
termen legal a declarat apel pârâta AJOFM CONSTANŢA solicitând modificarea sentinţei apelate 
în sensul menţinerii Dispoziţiei nr. 4/26.10.2015 privind respingerea cererii de acordare a 
indemnizaţiei de şomaj ca fiind temeinică şi legală. 
 În motivarea apelului său, apelanta pârâtă a arătat că în data de 28.09.2015 contestatoarea s-
a prezentat la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă solicitând acordarea 
indemnizaţiei de şomaj. 
 Funcţionarul public care a instrumentat dosarul reclamantei, în baza documentelor 
prezentate a procedat la verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de Legea nr. 76/2002 şi a 
normelor de aplicare. 
 Conform prevederilor art. 34 din Legea nr. 79/2002: 
 „(1) Şomerii prevăzuţi la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizaţie de şomaj dacă 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 
     a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei 
înregistrării cererii; 
     b) nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai 
mici decât valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare; 
     c) nu îndeplinesc condiţiile de pensionare, conform legii; 
     d) sunt înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială 
îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri 
în acea localitate. 
     (1^1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevăzută la alin. (1) lit. a), nu se iau în calcul: 
     a) perioada de suspendare a raporturilor de muncă sau de serviciu, cu excepţia perioadei 
de incapacitate temporară de muncă în care plata indemnizaţiei se suportă de unitate, conform 
legii; 
     b) perioada de pensionare pentru invaliditate, dacă aceasta nu depăşeşte 12 luni, pentru 
persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g); 
    c) perioada cuprinsă între data suspendării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data 
încetării motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevăzute la art. 17 
alin. (1) lit. h); 
     d) perioada cuprinsă între data încetării raporturilor de muncă sau de serviciu şi data 
rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare în muncă, dacă această perioadă nu 
depăşeşte 12 luni, pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. j). 
    Se învederează că din documentele ataşate cererii de acordare a îndemnizaţiei de şomaj 
rezultă că reclamanta a avut raporturile de muncă suspendate în perioada 10.06.2013 - 31.08.2013 
în temeiul art. 50 din Codul muncii (pentru concediu de maternitate) şi, respectiv în perioada 
01.09.2013 - 19.07.2015 în temeiul art. 51 din acelaşi act normativ (concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 
3 ani). 

Aceste perioade nu fac parte din stagiul de cotizare astfel încât, aşa cum rezultă şi din 
cuprinsul Referatului nr. 6000/26.10.2015, reclamanta nu îndeplineşte condiţia realizării unui stagiu 
de cotizare de minim 12 luni. 
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Consideră că în mod incorect, instanţa de fond a reţinut faptul că perioada în care o persoană 
beneficiară de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, în temeiul O.U.G. nr. 
111/2010 poate beneficia de indemnizaţie de şomaj. 

Analizând sentinţa apelată  prin prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul  ca 
nefondat pentru următoarele considerente: 

Prin dispoziţia nr. …/26.10.2016 emisă de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de 
Muncă s-a respins cererea reclamantei [...] pentru plata îndemnizaţiei de şomaj motivat de faptul că 
nu sunt îndeplinite condiţiile art. 34 lit.a) din Legea nr. 76/2002, constatându-se că nu a realizat 
stagiul minim de cotizare de 12 luni în ultimile luni premergătoare datei înregistrării cererii. 

Potrivit art. 22 alin.1 din O.U.G. nr. 111/2010 perioada în care o persoană beneficiază de 
drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), concediu pentru  creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, 
constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în 
sistemul public şi a drepturilor stabilite de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. 

Includerea concediului pentru creşterea copilului în stagiul de cotizare necesar pentru 
acordarea indemnizaţiei de şomaj nu rezultă din legea nr. 76/2002, ci din dispoziţiile speciale ale 
O.U.G. nr. 111/2010 privind concediile pentru creşterea copiilor. 

Conform referatului nr. 6000/26.10.2015 întocmit de pârâtă rezultă că reclamanta a avut 
contractul suspendat în temeiul art. 50 şi 51 codul muncii, pe perioada în care a beneficiat de 
indemnizaţia de maternitate şi de creştere copil: 10.06.2013 - 31.08.2013 şi 01.09.2013 - 
19.07.2015. 

Susţinerea apelantei pârâte că perioada pentru creşterea copilului se ia în calcul doar pentru 
stagiul total de cotizare în sistemul asigurărilor pentru şomaj, nu şi pentru stabilirea stagiului minim 
de 12 luni, nu poate fi reţinută, textul de lege menţionat mai sus stabilind expres că perioada în care 
o persoană beneficiază de drepturile prevăzute de O.U.G. nr. 111/2010 constituie perioadă asimilată 
stagiului de cotizare în vederea stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public şi a drepturilor 
stabilite de legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, nefăcând nicio distincţie între stagiul de cotizare minim şi stagiul de cotizare maxim. 

Normele metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 111/2010 aprobate prin H.G. nr. 52/2011 
prevăd prin art. 36 că perioada în care se beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului 
constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare în sistemul asigurărilor sociale de şomaj şi 
instituie obligativitatea agenţiilor teritoriale de a ţine evidenţa persoanelor asigurate. 

În concluzie, în mod corect instanţa de fond a reţinut că reclamanta a făcut dovada 
îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 34 alin.1 lit.a) din Legea nr. 76/2002 şi că a realizat un 
stagiu minim de cotizare pentru a beneficia de plata indemnizaţiei de şomaj. 
 Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art. 480 al.1 cod procedură civilă, Curtea  a 
respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 442/AS/13.09.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
37. Pensie anticipată parțială. Contestație decizie de pensionare prin care 

s-a constituit un debit în sarcina reclamantului. Neafectarea pensiei anticipate 
parțiale de obținerea unor venituri din dividende, transferul titlurilor de valoare 
sau chirii. 

 
Din adeverinţa de venit pe anul 2013 rezultă că reclamantul a încasat venituri din cedare folosinţă 

bunuri, transfer titluri de proprietate şi dividende. 
Veniturile din dividende, transferul titlurilor de valoare, chirii nu sunt venituri din activităţi 

profesionale care să afecteze pensia anticipată parţială. 
În conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.571/2003, în vigoare pe perioada de referinţă, 

veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile în bani sau în natură, provenind din cedarea 
folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele 
decât veniturile din activităţi independente. 
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Prin art.68 din acelaşi act normativ veniturile din dividende şi câştigurile din transferul titlurilor de 
valoare sunt definite ca venituri din investiţii. 

 
Art.114 alin.1 lit. b) din Legea nr. 263/2010 

Art.65, art. 68 din Legea nr.571/2003 
 

Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 
27.05.2015 sub număr de dosar …/118/2015, reclamantul [...] a solicitat în contradictoriu cu 
intimata Casa Judeţeană de Pensii Constanţa anularea deciziei nr. 344644/7.05.2015 privind 
recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de asigurări sociale. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că veniturile obţinute sunt din chirii şi din 
dividende la bursă astfel încât drepturile de pensii nu sunt venituri necuvenite. 

În susţinerea cererii, au fost depuse în copie înscrisuri. 
Pârâta a formulat întâmpinare prin care a invocat excepţia litispendenţei, întrucât pe rolul 

Tribunalului Constanţa existau înregistrate dosarele nr. …/118/2015 şi nr. …/118/2015 cu acelaşi 
obiect şi aceleaşi părţi. 

Ulterior, pârâta a depus şi note scrise, prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată. 
 Prin sentinţa civilă nr. 2599 din data de 12 octombrie 2015, pronunţată în dosarul civil nr. 

…/118/2015, Tribunalul Constanţa a respins contestaţia la executare formulată de reclamantul 
[...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, ca neîntemeiată. 
 Pentru a pronunţa această hotărâre, prima instanţă a reţinut următoarele: 
 Reclamantul este beneficiarul unei pensii anticipată parţială. 

Prin decizia nr. 344644/7.05.2015, Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a constituit în sarcina 
reclamantului debitul în cuantum de 8820 lei,  reprezentând drepturi încasate necuvenit în perioada 
1.01.2013 - 31.12.2013, plata necuvenită a drepturilor fiind generată de incompatibilitatea pensiei 
anticipate parţiale în condiţiile realizării pe an calendaristic a unui venit brut de 4 ori câştigul mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

Potrivit relaţiilor comunicate de ANAF, reclamantul a realizat în anul 2013 venituri 
impozabile în cuantum de 16384 lei. 

În sistemul public de pensii, beneficiarul unei pensii anticipate sau anticipate parţial poate să 
cumuleze dreptul de asigurări sociale cu alte venituri, în condiţiile art.6 şi art.114 din Legea 
nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Pensia se suspendă începând cu luna următoare celei în care au intervenit cauzele la care se 
referă în mod limitativ dispoziţiile art.114 lit.a – k din Legea nr.263/2010, una dintre acestea fiind 
situaţia prevăzută de art.6 alin.1 pct.I, II sau IV din actul normativ evocat. 

Conform art. 114 alin.1 lit. b din Legea nr. 263/2010, plata pensiei se suspendă dacă 
pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se regăseşte 
în una dintre situaţiile prevăzute la art.6 alin.1 pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierul locali sau 
judeţeni. 

Dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 263/2010 reglementează situaţiile în care în sistemul public 
de pensii persoanele sunt asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii. 

Potrivit art.6 pct.IV lit.e) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice 
sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii şi acele persoane care realizează venituri din activităţi 
profesionale, legiuitorul nefăcând vreo referire în legătură cu actul în baza cărora se obţin astfel de 
venituri, respectiv dacă persoana a încheiat un contract individual de muncă sau o altă convenţie. 

Reglementarea cuprinsă în art.6 pct.IV lit.e din acest act normativ are o formă generală în 
sensul că face referire la alte persoane şi la orice venit cu menţiunea de a fi dobândit din activităţi 
cu caracter profesional. 

În cauză, reclamantul a obţinut venituri, astfel că se încadrează la situaţia reglementată de 
art. 6 pct.IV lit.e din Legea nr.263/2010, cuantumul veniturilor pentru a putea fi cumulat cu pensia 
fiind condiţionat de nivelul venitului brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de patru ori 
câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale. 
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Fiindcă a fost depăşit venitul la care se referă art.6 pct.IV din Legea nr. 263/2010, respectiv 
16384 lei (peste limita de 4 x 2223 lei reprezentând salariul mediu brut pe anul 2013 = 8892 lei), 
reclamantul nu mai avea dreptul să primească şi sumele reprezentând dreptul la pensia anticipată 
parţială. 

Conform art.179 din Legea nr. 263/2010, sumele încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de 
asigurări sociale se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescripţie de 3 ani. 

Astfel, având în vedere că, în perioada în care reclamantul a obţinut venituri din activităţi 
profesionale, a fost încasată şi pensia anticipată parţială, raportat la disp. art. 114 alin. 1 lit.b din 
Legea nr.263/2010, nu există nici un temei pentru a se considera că diferenţa de recuperat în 
cuantum de 8820 lei nu ar fi cuvenită pârâtei. 

Pentru aceste considerente, contestaţia la executare a fost  respinsă ca neîntemeiată. 
 Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a declarat apel reclamantul [...], pe care a 
criticat-o pentru nelegalitate şi netemeinicie sub următoarele aspecte: 
  Precizează că prin contestaţia la executare formulată a solicitat în contradictoriu cu pârâta 
anularea deciziei nr. …/07.05.2015 privind recuperarea sumelor încasate pretins necuvenite cu titlu 
de prestaţii de asigurări sociale. 
 Prin cerere a învederat instanţei că recunoaşte dobândirea şi a altor sume de bani, dar că 
acestea (dividende şi chirii) nu fac parte din categoria celor prevăzute de lege (art.6 lit.a) e) din 
Legea nr. 263/2010) care pot fi cumulate cu pensia pentru a se calcula nivelul venitului brut pe an 
calendaristic. 
 Consideră că în mod greşit instanţa de fond a avut în vedere că aceste venituri ce nu fac 
parte din cele enumerate în lege pot fi cumulate cu pensia, astfel că depăşeşte limita legală de 
venit/an calendaristic. 
 Solicită ca printr-o reconsiderare a materialului probator (înscrisuri) administrat în cauză, 
precum şi a legislaţiei ce reglementează aceste aspecte, să se dispună admiterea apelului, 
schimbarea în tot a hotărârii pronunţate de prima instanţă în sensul admiterii  contestaţiei  formulată 
în cauză cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 
 Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate Curtea a admis apelul ca 
fondat pentru următoarele considerente: 
  Reclamantul a fost beneficiarul unei pensii anticipate parţiale în baza deciziei nr. 
…/18.04.2013, începând cu 21.12.2012. 

Prin decizia nr. …/07.05.2015 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa s-a constituit în 
sarcina reclamantului un debit  în cuantum de 8820 lei,  reprezentând diferenţe de pensii încasate 
necuvenit în perioada 01.01.2013 - 31.12.2013. 
 Pârâta şi-a motivat decizia prin incompatibilitatea plăţii pensiei anticipate parţiale în 
condiţiile realizării pe an calendaristic a unui venit brut de 4 ori câştigul mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat (art.6 alin.1 pct. IV din Legea nr.263/2010). 

Potrivit art. 114 alin.1 lit. b) din Legea nr. 263/2010: „în sistemul public de pensii,  plata 
pensiei se suspendă dacă pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii 
anticipate parţiale, se regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art.6 alin.1 pct. I, II sau IV, cu 
excepţia consilierul locali sau judeţeni. 

Prin art.6 pct. IV lit.e) din Legea nr. 263/2010 se prevede: „sunt asigurate obligatoriu prin 
efectul legii şi acele persoane care realizează venituri din activităţi profesionale”. 

Din adeverinţa de venit pe anul 2013 rezultă că reclamantul a încasat venituri din cedare 
folosinţă bunuri, transfer titluri de proprietate şi dividende. 

Veniturile din dividende, transferul titlurilor de valoare, chirii nu sunt venituri din activităţi 
profesionale care să afecteze pensia anticipată parţială. 

În conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 571/2003, în vigoare pe perioada de 
referinţă, veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile în bani sau în natură, provenind 
din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt 
deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente. 

Prin art.68 din acelaşi act normativ veniturile din dividende şi câştigurile din transferul 
titlurilor de valoare sunt definite ca venituri din investiţii. 
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În consecinţă, în mod greşit pârâta a emis decizia nr.344644/07.05.2015 pentru recuperarea 
sumei de 8820 lei cu titlu de diferenţe de pensie încasate necuvenit. 

Pentru considerentele expuse mai sus, potrivit art.480 al.2 Cod procedură civilă Curtea a 
admis apelul formulat şi a schimbat în tot sentinţa apelată conform celor dispuse prin dispozitiv. 

Potrivit art.453 Cod procedură civilă Curtea a obligat pârâta să plătească reclamantului suma 
de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată. 

Decizia civilă nr. 274/AS/10.05.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 

 
38. Solicitare recalculare pensie. Perioada în care s-a exercitat o funcție 

asimilată potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004, concomitent cu funcția de 
procuror, nu poate constitui vechime în magistratură. 

 
Potrivit art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 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. 

Nu poate constitui vechime în magistratură o perioadă în care s-a exercitat o funcţie asimilată potrivit 
art. 86 din Legea nr. 303/2004, concomitent cu funcţia de procuror.  

Perioada 1993 - 2005 a fost valorificată ca şi vechime în magistratură reclamantului, acesta 
exercitând funcţia de procuror, astfel încât nu pot fi valorificate pentru acest interval de timp alte perioade 
în funcţii - asimilate conform  art. 86 din Legea nr. 303/2004. 

Majorarea de 1% prevăzută de art. 82 alin. (4) se aplică numai pentru funcţiile expres şi limitativ 
menţionate în alineatele (1) şi (2) ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ceea ce exclude incidenţa sau orice posibilă raportare la prevederile art. 86 din 
aceeaşi lege.  

 
Art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 republicată 

Decizia ICCJ nr. 26/21 septembrie 2015  -  
Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept 

Art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 
 

Cu nr. …/118/2015 din 02.11.2015 s-a înregistrat cererea formulată de reclamantul [...], în 
contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, prin care se solicită obligarea pârâtei 
la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei de serviciu, pentru viitor, pentru vechimea în 
magistratură de 42 ani şi 3 luni în loc de 30 de ani şi 3 luni, obligarea pârâtei la calcularea sumei cu 
titlu de pensie de serviciu în raport de vechimea reală în magistratură de 42 ani şi 3 luni şi 
introducerea în baza de calcul a unui procent de 1% pentru fiecare an ce depăşeşte 25 de ani,  
obligarea pârâtei la calcularea sumelor de bani datorate şi achitarea acestora de la naşterea 
drepturilor băneşti cuvenite. 
 În motivarea cererii s-a arătat că  reclamantul a fost procuror la Parchetul de pe lângă Curtea 
de Apel Constanţa, iar la data de 19.02.2009 s-a pensionat. 
 Prin decizia nr. …/27.11.2008 reclamantul a fost înscris la pensie de serviciu conform art. 
82 alin. 2 din Legea nr. 303/2004, începând cu data de 14.11.2008, luându-se în calcul adeverinţa 
nr. …/VI/6/9 eliberată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, care conţine consemnări 
eronate. Potrivit acestei adeverinţe i s-a trecut ca vechime în magistratură 30 ani şi 3 luni, din care 
vechime efectivă în magistratură 26 ani şi 7 luni. 
 În perioada 1993 – 2005 a îndeplinit concomitent şi funcţia de lector universitar la 
Universitatea Ovidius din Constanţa – Facultatea de Drept, fiind angajat al acestei instituţii 
acreditate. 
 Conform art. 86 din Legea nr. 303/2004, perioada lucrată efectiv într-un centru universitar 
acreditat, ca şi cadru didactic, constituie vechime în magistratură. Această prevedere legală era în 
vigoare la data pensionării sale, fiind omisă perioada în care a fost cadru didactic, omisiune datorată 
modului de întocmire a adeverinţei nr. …/VI/9/14.11.2008. 
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 În drept, reclamantul a invocat art. 138, art. 103, art. 104 pct. 1 şi 2, art. 105, art. 107 din 
Legea nr. 362/2010, art. 1349, art. 1381, art. 1385, art. 1386, art. 1531 pct. 1, art. 1521 – 1528 CC, 
art. 194 si urmat. NCPC, Legea nr. 303/2004. 

Pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a depus note scrise prin care s-a solicitat 
respingerea cererii reclamantului ca nefondată. Precizează pârâta că, urmare a cererii de recalculare 
înregistrată cu nr. …/08.09.2015, a fost emisă decizia nr. …/22.01.2016. Perioada 1993 – 2005, 
cuprinsă în adeverinţa nr. …/03.08.2015 eliberată de Universitatea Ovidius din Constanţa, a fost 
avută în vedere în adeverinţa nr. …/VI/9/14.11.2008 emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa, fiind fructificată la emiterea deciziei nr. …/27.11.2008, aşa cum rezultă din datele 
privitoare la activitatea în muncă. 

Prin sentinţa civilă nr. 1047 din 05 mai 20216, Tribunalul Constanţa a respins ca nefondată 
cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  

Reclamantul [...] a avut funcţia de procuror la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel 
Constanţa, fiind eliberat din funcţie, prin pensionare, potrivit hotărârii nr. …/22.01.2009 a 
Consiliului Superior al Magistraturii şi Decretului nr. …/2009 al Preşedintelui României, publicat 
în Monitorul Oficial nr. …/2009. 
 Cu nr. …/19.11.2008 a fost înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa cererea de 
pensionare formulată de reclamantul [...], acesta depunând şi adeverinţa nr. …/VI/9/14.11.2008 
emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa. Potrivit acestei adeverinţe, vârsta la 
pensionare a reclamantului [...] este de 55 ani şi 10 luni, vechimea în magistratură – 30 ani şi 3 luni, 
din care efectivă – 26 ani şi 7 luni. 
 Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a emis decizia nr. …/27.11.2008, în cuprinsul căreia se 
precizează faptul că vechimea în funcţie de procuror a reclamantului este de 30 ani. 
 Cu nr. …/08.09.2015 a fost înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa cererea de 
recalculare a pensiei formulată de [...], în sensul adăugării unui număr de 12 ani, cât a funcţionat ca 
şi lector la Universitatea Ovidius din Constanţa, depunând şi adeverinţa nr. …/09.08.2015. 
 Analizând adeverinţa nr. …/09.08.2015 emisă de Universitatea Ovidius din Constanţa s-a 
constatat că în perioada anilor universitari 1993 – 2005, [...] a îndeplinit funcţia de lector 
universitar. 
 La data de 28.01.2016 a fost depusă la dosarul cauzei decizia nr. 311463/22.02.2016 emisă 
de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa în soluţionarea cererii de recalculare nr. …/08.09.2015, 
dispunându-se respingerea acesteia întrucât perioada în discuţie a fost avută în vedere atât în 
adeverinţa emisă de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, cât şi în decizia nr. 
…/27.11.2008 prin care au fost stabilite drepturi în temeiul Legii nr. 303/2004. 

Potrivit art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 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.  
 Articolul citat vizează posibilitatea recalculării pensiei cu valorificarea unor venituri şi stagii 
de cotizare noi, care nu au fost valorificate la stabilirea acesteia. Însă, potrivit art. 3 alin. 1 lit. p din 
Legea nr. 263/2010, stagiu de cotizare  este perioada de timp pentru care s-au datorat contribuţii de 
asigurări sociale la sistemul public de pensii, precum şi cea pentru care asiguraţii cu declaraţie 
individuală de asigurare sau contract de asigurare socială au datorat şi plătit contribuţii de asigurări 
sociale la sistemul public de pensii. 
 Ori, din cuprinsul adeverinţei nr. 10801/09.08.2015 emisă de Universitatea Ovidius din 
Constanţa nu rezultă că pentru perioada de timp ce se solicită a fi adăugată s-au datorat contribuţii 
de asigurări sociale la sistemul public de pensii. 
 În prezenta speţă, reclamantul solicită recalcularea pensiei sub aspectul reţinerii unei 
vechimi în magistratură de 42 ani şi 3 luni, cu recunoaşterea perioadei lucrată ca şi lector 
universitar.  
 Potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004, “constituie vechime în magistratură perioada în 
care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau 
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magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică 
în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător 
financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector, consilier şi consilier de 
conturi în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau 
personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum şi perioada în care a fost 
avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic în învăţământul juridic superior acreditat, 
jurisconsult, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, expert 
criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii, personal de probaţiune cu studii 
superioare juridice sau care a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în Institutul de Cercetări 
Juridice al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în Parlament sau în 
aparatul acestuia ori în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, 
Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului Legislativ”. 
 Conform art. 82 alin. 1 – 4 din Legea nr. 303/2004, “(1) Judecătorii, procurorii, 
magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi 
consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de 
Conturi, cu o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat-asistent 
sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de 
judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de 
Conturi se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de 
serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută 
lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate 
înainte de data pensionării. 
  (2) Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători 
şi procurori financiari şi consilierii de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste 
funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani şi 
beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în 
funcţia de judecător, procuror, magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de 
la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi. La calcularea acestei vechimi se iau în considerare şi 
perioadele în care judecătorul, procurorul, magistratul-asistent sau personalul de specialitate 
juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi 
consilierul de conturi la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat profesia de avocat, 
personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult. 

 (3) De pensia de serviciu prevăzută la alin. (1) beneficiază, la împlinirea vârstei de 60 de 
ani, şi judecătorii şi procurorii cu o vechime în magistratură între 20 şi 25 de ani, în acest caz 
cuantumul pensiei fiind micşorat cu 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), pentru fiecare an 
care lipseşte din vechimea integrală în magistratură. 

(4) Pentru fiecare an care depăşeşte vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1) şi (2) la 
cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. (1), fără a o putea 
depăşi”. 
 Prin Decizia nr. 26 din 21 septembrie 2015 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind 
examinarea sesizării formulată de Curtea de Apel Constanţa - Secţia I civilă în vederea pronunţării 
unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: dacă pentru stabilirea 
majorării cuantumului pensiei de serviciu cuvenite magistraţilor cu 1% potrivit art. 82 alin. (4) din 
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, trebuie avută în vedere numai vechimea în funcţia de judecător şi procuror 
atât pentru îndeplinirea condiţiei vechimii de 25 de ani, cât şi pentru vechimea care depăşeşte 
această limită sau poate fi avută în vedere în acest scop şi vechimea în alte funcţii de specialitate 
juridică asimilată cu vechimea în magistratură în conformitate cu art. 82 alin. (2) şi art. 86 din 
Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare s-a stabilit că majorarea 
prevăzută de dispoziţiile art. 82 alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi 
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procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de 1% pentru fiecare an care 
depăşeşte vechimea minimă de 25 ani, se aplică în condiţiile în care în calculul vechimii de 25 de 
ani, ca şi pentru vechimea ce depăşeşte această limită se au în vedere şi perioadele desfăşurate de 
către beneficiarii pensiei de serviciu în activităţile şi funcţiile conexe celor de judecător şi procuror, 
expres prevăzute de art. 82 alin. (1) şi alin. (2) din lege, respectiv magistrat-asistent sau personal de 
specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi, 
precum şi în exercitarea profesiei de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de 
stat, consilier juridic sau jurisconsult. 
 Rezultă din dispozitivul Deciziei nr. 26/2015 că majorarea prevăzută de dispoziţiile art. 82 
alin. (4) din Legea nr. 303/2004 de 1% pentru fiecare an care depăşeşte vechimea minimă de 25 ani, 
are în vedere perioadele în care judecătorul/procurorul a îndeplinit funcţiile expres enumerate, 
respectiv magistrat-asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori 
procuror financiar sau consilier de conturi, precum şi în exercitarea profesiei de avocat, personal de 
specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult. 
 Aşa cum s-a reţinut în considerentele Deciziei nr. 26/2015, “o serie de funcţii, profesii şi 
activităţi care sunt menţionate în art. 86 din Legea nr. 303/2004 nu mai deschid legal posibilitatea 
includerii lor în vechimea de 25 de ani prevăzută în art. 82 din lege. Cu alte cuvinte, art. 82 alin. 
(4) din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar 
judecătorilor, procurorilor, precum şi categoriilor de persoane asimilate acestora, expres 
enumerate: magistratul - asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia 
jurisdicţională a Curţii de Conturi - pentru vechimea dobândită în funcţiile respective ori în 
activitatea de avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic 
şi jurisconsult, validate în art. 82 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare”. 
 În plus, instanţa a apreciat că nu poate constitui vechime în magistratură o perioadă în care 
s-a exercitat o funcţie  asimilată, potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004, concomitent cu funcţia de 
procuror. Perioada 1993 – 2005 a fost valorificată ca şi vechime în magistratură reclamantului [...], 
acesta exercitând funcţia de procuror, astfel încât nu pot fi valorificate pentru acest interval de timp 
alte perioade şi funcţii asimilate conform art. 86 din Legea nr. 303/2004. 
 În consecinţă, vechimea în magistratură a reclamantului este cea recunoscută în deciziile de 
pensionare, cererea formulată fiind nefondată, motiv pentru care a fost respinsă. 

Împotriva sentinţei civile nr. 1047 din 05 mai 20216, pronunţată de Tribunalul Constanţa,  
în termen legal a declarat apel reclamantul [...], pe care a criticat-o pentru nelegalitate şi 
netemeinicie sub următoarele aspecte: 

În motivarea apelului său, apelantul reclamant a arătat că potrivit art. 82 din Legea nr. 
303/2004, care este apreciat ca un text de lege restrictiv, în sensul îndeplinirii condiţiilor de 
vechime în funcţia de judecător şi procuror, inclusiv anumite categorii asimilate funcţiei de 
magistrat, pentru depăşirea stagiului de 25 de ani ar fi trebuit să i se acorde un procent de 1% în 
baza de calcul.  

În acest sens s-a pronunţat şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin decizia nr. 26/21.09.2015, 
în speţă fiind invocată în mod eronat de instanţa de fond. 

Apreciază că nu există nici un impediment legal pentru a nu fi luată în considerare vechime în 
magistratură perioada 1993-2005, cât acesta a îndeplinit funcţia de lector universitar la 
Universitatea „Ovidius” Constanţa, în raport de art. 86 din Legea nr. 303/2004, în vigoare la data 
pensionării. 

În mod eronat instanţa de fond a reţinut necesitatea contribuţiei de asigurări sociale la sistemul 
public de pensii, această pensie, întrucât pensiile de serviciu  ale magistraţilor nu se bazează pe 
acest criteriu, pensia fiind integral suportată de stat, important fiind numărul anilor privind 
vechimea în anumite funcţii: judecător, procuror, la care se adaugă alte categorii asimilate 
magistraţilor, inclusiv cea de lector universitar, prevăzute de art. 86 din Legea nr. 303/2004 care 
constituie la rândul lor vechime în magistratură. Această perioadă se impune a fi luată în 
considerare în baza de calcul, pentru stabilirea corectă a pensiei de serviciu, inclusiv acordarea 
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procentului de 1% la depăşirea numărului minim de 25 de ani ca judecător, precum şi a acelora 
asimilate acestora în ceea ce priveşte vechimea în magistratură.  

Pentru cele arătate mai sus, solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii apelate 
în sensul admiterii cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată.  

Analizând sentinţa apelată din prisma criticilor formulate, Curtea a respins apelul ca 
nefondat pentru următoarele considerente:  

Prin decizia nr. …/27.11.2008 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa s-a admis 
cererea de pensionare formulată de reclamantul [...], stabilindu-se o pensie de serviciu în cuantum 
de [...] lei, începând cu data de 14.11.2008, reţinându-se o vechime în magistratură de 30 de ani. 

La baza emiterii acestei decizii a stat adeverinţa nr. …/VI/9/14.11.2008 emisă de Parchetul 
de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, din care rezultă că vârsta de pensionare a reclamantului era 
de 55 ani şi 10 luni, vechimea în magistratură 30 ani şi 3 luni, din care vechime efectivă în 
magistratură 26 ani şi 7 luni.   

Prin decizia nr. …/24.09.2009 emisă de Casa Judeţeană de Pensii Constanţa s-a admis 
cererea de recalculare a pensiei de serviciu a reclamantului, stabilindu-se o pensie de serviciu în 
cuantum de [...] lei, începând cu 01.10.2009. 

Prin cererea înregistrată sub nr. 25997/08.09.2015 la Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, 
reclamantul a solicitat recalcularea pensiei de serviciu, în sensul adăugării unui număr de 12 ani cât 
a funcţionat ca şi lector la Universitatea „Ovidius” din Constanţa, ataşând adeverinţa nr. 
…/09.08.2015 emisă de Universitatea „Ovidius” din Constanţa, din care rezultă că în perioada 
anilor universitari 1993 - 2005 reclamantul a îndeplinit funcţia de lector universitar. 

La data de 28.01.2016 a fost depusă la dosarul cauzei decizia nr. …/22.02.2016 emisă de 
Casa Judeţeană de Pensii Constanţa prin care s-a respins cererea de recalculare a pensiei nr. 
…/08.09.2015, motivat de faptul că perioada în discuţie a fost avută în vedere la emiterea deciziei 
nr. …/27.11.2008  prin care a fost stabilită pensia de serviciu în temeiul Legii nr. 303/2004. 

În mod corect prima instanţă a respins cererea de recalculare a pensiei de serviciu formulată 
de reclamant. 

Potrivit art. 107 alin. 3 din Legea nr. 263/2010 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. 

Nu poate constitui vechime în magistratură o perioadă în care s-a exercitat o funcţie 
asimilată potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004, concomitent cu funcţia de procuror.  

Perioada 1993 - 2005 a fost valorificată ca şi vechime în magistratură reclamantului, acesta 
exercitând funcţia de procuror, astfel încât nu pot fi valorificate pentru acest interval de timp alte 
perioade în funcţii - asimilate conform  art. 86 din Legea nr. 303/2004. 

Conform art. 82 alin.(1) din Legea nr. 303/2004: „judecătorii, procurorii, magistraţii 
asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi personalul de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii judecători şi procurori financiari şi consilieri de 
conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi, cu o 
vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător, ori procuror, magistrat asistent sau personal 
de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror 
financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona la 
cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% 
din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază 
brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultim a lună de activitate înainte de data pensionării. 

- alin. (2): „judecătorii, procurorii, magistraţii asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi 
Justiţie,  personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi foştii 
judecători şi procurori financiari şi consilieri de conturi de la secţia jurisdicţională care au 
exercitat aceste funcţii la Curtea de Conturi se pot pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei 
de 60 de ani şi beneficiază de pensia prevăzută la alin.(1), dacă au o vechime de cel puţin 25  
numai în funcţia de judecători, procuror, magistrat asistent sau personal de specialitate juridică 
asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori de procuror financiar 
sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională care au exercitat aceste funcţii la Curtea de 
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Conturi. La calcularea acestei vechimi se i-au în considerare şi perioadele în care judecătorul, 
procurorul, magistratul asistent sau personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi 
procurorilor, precum şi judecătorul, procurorul financiar şi consilierul de conturi la secţia 
jurisdicţională a Curţii de Conturi a exercitat funcţia de avocat, personal de specialitate juridică, 
în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult  
………………………………………………………………………………………………… 

- alin. (4) : pentru fiecare an care depăşeşte  vechimea în magistratură prevăzută la alin. (1)  
şi (2)  la cuantumul la cuantumul pensiei se adaugă câte 1% din baza de calcul prevăzută la alin. 
(1), fără a o putea depăşi”. 

Potrivit art. 86 din Legea nr. 303/2004: ”Constituie vechime în magistratură perioada în 
care judecătorul, procurorul, personalul de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1) sau 
magistratul-asistent a îndeplinit funcţiile de judecător, procuror, personal de specialitate juridică 
în fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justiţie, judecător financiar, judecător 
financiar inspector, procuror financiar, procuror financiar inspector, consilier şi consilier de 
conturi în secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, grefier cu studii superioare juridice sau 
personal de specialitate juridică prevăzut la art. 87 alin. (1), precum şi perioada în care a fost 
avocat, notar, asistent judiciar, cadru didactic în învăţământul juridic superior acreditat, 
jurisconsult, consilier juridic, ofiţer de poliţie judiciară cu studii superioare juridice, expert 
criminalist cu studii superioare juridice, autorizat potrivit legii, personal de probaţiune cu studii 
superioare juridice sau care a îndeplinit funcţii de specialitate juridică în Institutul de Cercetări 
Juridice al Academiei Române, Institutul Român pentru Drepturile Omului, în Parlament sau în 
aparatul acestuia ori în cadrul Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului, Curţii Constituţionale, 
Avocatului Poporului, Curţii de Conturi, Consiliului Legislativ.” 

Din interpretarea raţională şi sistematică a prevederilor legale menţionate mai sus, rezultă că 
majorarea de 1% prevăzută de art. 82 alin. (4) se aplică numai pentru funcţiile expres şi limitativ 
menţionate în alineatele (1) şi (2) ale art. 82 din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, ceea ce exclude incidenţa sau orice posibilă raportare la prevederile art. 86 
din aceeaşi lege.  

Prin decizia nr. 26/21 septembrie 2015 a Înaltei Curţii de Casaţie şi Justiţie - Completul 
pentru dezlegarea unor chestiuni de drept - s-a statuat că majorarea prevăzută de dispoziţiile art. 82 
alin. (4) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, de 1%  pentru fiecare an care depăşeşte vechimea minimă de 
25 de ani, se aplică în condiţiile în care în calculul vechimii de 25 de ani, ca şi pentru vechimea care  
depăşeşte această limită, se au în vedere şi perioadele desfăşurate de către beneficiarii pensiei de 
serviciu în activităţile şi funcţiile conexe, celor de judecător, procuror expres prevăzute de art. 82 
alin. (1) şi alin. (2) din lege, respectiv magistrat asistent sau personal de specialitate juridică asimilat 
judecătorilor, judecător ori procuror financiar, sau consilier de conturi, precum şi în  exercitarea 
profesiei de avocat, personal de specialitate în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau 
jurisconsult. 

Potrivit art. 521 alin. 3 cod procedură civilă, dezlegarea dată chestiunilor de drept este 
obligatorie pentru instanţa care a solicitat dezlegarea de la data pronunţării deciziei, iar pentru 
celelalte instanţe, de la data publicării în Monitorul Oficial al României, partea I. 

Pentru considerentele expuse mai sus, în conformitate cu art. 480 alin.1 cod procedură 
civilă, Curtea a respins apelul ca nefondat. 

Decizia civilă nr. 638/AS/25.10.2016 
Judecător redactor Jelena Zalman 
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39. Revizuirea pensiei. Posibilitatea formulării cererii de revizuire atunci 
când decizia de pensie nu a fost contestată. Nesoluţionarea fondului cauzei. 
Consecinţe. 

 
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.  

Ca urmare, concluzia care se impune este că legiuitorul a urmărit să înlăture posibilitatea ca 
asiguratul să fie prejudiciat prin instituirea procedurii revizuirii pensiei. Faptul că asiguratul nu a contestat 
decizia de pensie nu împiedică formularea unei cereri de revizuire. De altfel, dacă decizia de pensie ar fi fost 
contestată, hotărârea judecătorească pronunţată în această procedură ar fi dobândit autoritate de lucru 
judecat astfel încât aspectele contestate nu ar mai fi putut fi repuse în discuţie printr-o cerere de revizuire a 
pensiei, ceea ce înseamnă că art.107 alin.1 din Legea nr. 263/2010 nu ar putea fi niciodată aplicat, o astfel 
de interpretare neputând fi primită, întrucât normele juridice trebuie interpretate în sensul în care pot 
produce efecte. Întrucât Tribunalul a respins acţiunea cu motivarea că reclamantul nu putea formula o 
cerere de revizuire a pensiei în condiţiile în care nu a contestat decizia emisă de pârâtă, se constată că nu a 
intrat în cercetarea fondului, astfel încât se impune anularea sentinţei şi trimiterea cauzei spre rejudecare. 

 
Art.107 din Legea nr. 263/2010  

Decizia Curţii Constituţionale  nr. 956/2012  
Decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nr. 20 din 2007 - RIL 

 
 Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. 
…/118/2015, reclamantul [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, a 
solicitat revizuirea drepturilor sale de pensie. 

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că la data de 09.03.2015 a formulat o cerere de 
revizuire a drepturilor sale de pensie, urmând să primească în termen de 45 de zile de la momentul 
depunerii contestaţiei Hotărârea emisă de Comisia Centrală de Contestaţii. 

Reclamantul a învederat că termenul a fost depăşit, fără a primi vreo Hotărâre din partea 
Comisiei Centrale de Contestaţii. 

Reclamantul a constatat că nu îi fuseseră luate în considerare adeverinţele nr. 
[...]/19.02.2013 emisă de S.C. [...] S.A., nr. [...]/19.02.2013 emisă de S.C. [...] S.A. şi nr. 
[...]/20.06.2013 emisă de S.C. [...] S.A., deşi s-a făcut menţiune în sensul că s-a achitat contribuţia 
de asigurări sociale. 

Reclamantul motivează că ceea ce interesează nu este caracterul permanent sau nepermanent 
al unor venituri, ci faptul că statul a încasat la momentul cuvenit contribuţiile de asigurări sociale, 
iar cel ce a contribuit în acest mod la fondul de pensii trebuie să primească o contraprestaţie 
corespunzătoare, pentru a nu se rupe echilibrul dintre părţi. 

Reclamantul susţine că i s-a cauzat un prejudiciu prin modul eronat de stabilire a drepturilor 
de pensie, motiv pentru care a solicitat obligarea pârâtei la plata diferenţelor dintre pensia cuvenită 
şi cea efectiv încasată, actualizată cu rata inflaţiei la data plăţii efective. 

În drept, s-a invocat Legea nr. 263/2010. 
În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri şi expertiză contabilă. 
Au fost anexate acţiunii cupoane de pensie, carte de identitate, cerere de revizuire, 

adeverinţele în litigiu, decizia de pensie nr. [...]/22.04.2013. 
În apărare, pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa a depus la dosar întâmpinare, prin 

care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată. 
Pârâta a invocat în prealabil excepţia inadmisibilităţii acţiunii, în temeiul art. 149 al. 1 şi 2 

din Legea nr. 263/2010, dar şi excepţia tardivităţii formulării acţiunii, cu motivarea că decizia nr. 
[...] a fost emisă la data de 22.04.2013, fără să fie contestată în termenul legal de 30 de zile conform 
art. 149 alin. 1 din Legea nr. 263/2010. 
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Pârâta a mai arătat că în cuprinsul deciziei nr. [...] se face vorbire despre perioada prestată în 
grupa superioară de muncă conform adeverinţei nr. [...]/19.02.2013, motivându-se că funcţia de 
topograf nu se încadrează în temeiul juridic indicat. 

Pe fond, pârâta a arătat că adeverinţa nr. [...]/19.02.2013 emisă de S.C. [...] S.A. a fost avută 
în vedere la emiterea deciziei nr. [...]/22.04.2013, iar adeverinţa nr. [...]/20.06.2013 conţine date 
identice cu cele cuprinse în adeverinţa nr. [...]/19.02.2013, ce a fost avută în vedere la momentul 
emiterii deciziei nr. [...]/22.04.2013. 

În drept, s-au invocat prevederile Legii nr. 263/2010. 
În probaţiune, s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 
Pârâta a anexat dosarul administrativ. 
La termenul de judecată din data de 26.10.2015 instanţa a respins ca nefondate excepţiile 

invocate prin întâmpinare. 
La acelaşi termen de judecată apărătorul reclamantului a precizat că există o eroare şi în 

privinţa valorificării adeverinţei nr. [...]/31.01.2013, în sensul că nu au fost luate în calcul sporul de 
vechime de 25% şi compensaţiile băneşti. 

Prin sentinţa civilă nr. 3235/10.12.2015, pronunţată de Tribunalul Constanţa, s-a respins 

ca nefondată cererea formulată de reclamantul [...] în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană 

de Pensii Constanţa. 

 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
  Prin cererea de revizuire formulată la data de 09.03.2015 şi adresată pârâtei Casa Judeţeană 
de Pensii Constanţa, reclamantul [...] a solicitat revizuirea drepturilor sale de pensie, prin luarea în 
considerare a următoarelor adeverinţe: nr. [...]/19.02.2013 emisă de S.C. [...] S.A., nr. 
[...]/19.02.2013 emisă de S.C. [...] S.A. şi nr. [...]/20.06.2013 emisă de S.C. [...] S.A. 

Prin precizările orale formulate la termenul de judecată din data de 26.10.2015, apărătorul 
reclamantului a precizat că există o eroare şi în privinţa valorificării adeverinţei nr. [...]/31.01.2013 
emise de [...], în sensul că nu au fost luate în calcul sporul de vechime de 25% şi compensaţiile 
băneşti. 

Adeverinţele invocate în cauză nu au putut justifica admiterea unei cereri de revizuire, de 
vreme ce au fost avute în vedere de pârâtă la momentul emiterii unei decizii care a rămas definitivă 
prin necontestare în termenul legal. 

Astfel, în decizia nr. [...]/22.04.2013 emisă de pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa s-a 
motivat nevalorificarea adeverinţei nr. [...]/19.02.2013 prin faptul că funcţia de topograf şi 
activitatea desfăşurată nu se regăsesc în prevederile actelor normative invocate. 

Nici adeverinţa nr. [...]/20.06.2013 emisă de S.C. [...] S.A. nu poate constitui temei al 
admiterii unei cereri de revizuire, de vreme ce aceasta se referă la aceleaşi perioade contributive ca 
şi cele înscrise în adeverinţa nr. [...]/19.02.2013, cu privire la care pârâta a emis o decizie definitivă 
în sensul nefructificării acestora. 

De asemenea, adeverinţele nr. [...]/19.02.2013 emisă de S.C. [...] S.A. şi nr. [...]/31.01.2013 
emisă de [...] se aflau în dosarul administrativ la momentul emiterii deciziei din data de 20.06.2013, 
motiv pentru care nici acestea nu pot constitui temei pentru modificarea unei decizii definitive, de 
vreme ce chestiunea legalităţii valorificării acestor elemente contributive a fost deja tranşată. 

Reclamantul nu contestă împrejurarea că nu a atacat decizia nr. [...]/22.04.2013, împrejurare 
în care instanţa este ţinută să constate incidenţa art. 149 alin. 4 din Legea nr. 263/2010, conform cu 
care decizia de pensionare necontestată în termen este definitivă, fără posibilitatea reevaluării 
elementelor care au stat la baza calculării punctajului mediu anual. 

Dacă s-ar accepta soluţia contrară, prezumţia de legalitate de care se bucură deciziile 
administrative emise de casele teritoriale de pensii ar deveni iluzorie, întrucât s-ar crea condiţiile 
contestării acestora în orice moment şi în orice condiţii, cu consecinţa diminuării încrederii publice 
în veridicitatea acestora. 

Instanţa a subliniat că legea reglementează 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 
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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. 

Exercitarea unui drept de către titularul său 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 şi reglementarea unor termene, 
după a căror expirare valorificarea dreptului nu mai este posibilă. 

În acelaşi sens s-a pronunţat Curtea Constituţională şi prin Decizia nr. 121 din 9 februarie 
2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.149 din 8 martie 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. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut că statelor le este recunoscută, din 
perspectiva Convenţiei, o largă marjă de apreciere în materie de legislaţie socială (cauza K. 
împotriva Ucrainei, Hotărârea din 8 noiembrie 2005, par.23; cauza K.A. împotriva Islandei, 
Hotărârea din 12 octombrie 2004, par. 45). 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reţinut prin Hotărârea din 23 iunie 1981 
pronunţată în cauza Le Compte, Van Leuven şi De Meyere contra Belgiei, paragraful 51 şi prin 
Hotărârea din 26 aprilie 1995, pronunţată în cauza Fischer contra Austriei, paragraful 28, că 
imperative de supleţe şi eficacitate, pe deplin compatibile cu protecţia drepturilor protejate de 
Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale pot justifica intervenţia 
prealabilă a unor organe administrative care nu îndeplinesc condiţiile cerute de art. 6 paragraful 1 
din Convenţie, cu condiţia ca legiuitorul să asigure posibilitatea ca o atare decizie să poată fi supusă 
controlului ulterior exercitat de un organ de plină jurisdicţie, adică de un "tribunal" în sensul 
Convenţiei. 

Faptul că, prin neparcurgerea acestei proceduri ori prin nerespectarea termenelor legale, cel 
interesat ar putea pierde dreptul de acces la justiţie nu este nici el de natură să demonstreze 
neconstituţionalitatea procedurii administrative prealabile analizate. 

Astfel, aşa cum Curtea a statuat în mod constant în jurisprudenţa sa, "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. 551 din 24 mai 2012 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 466 din 10 iulie 2012, Curtea Constituţională a României a reţinut că "şi Curtea Europeană a 
Drepturilor Omului, spre exemplu în Hotărârea din 8 decembrie 2009, pronunţată în cauza Munoz 
Diaz împotriva Spaniei, paragraful 44, a reiterat jurisprudenţa sa cu privire la faptul că drepturile 
decurgând din sistemul de asigurări sociale sunt drepturi patrimoniale protejate de art. 1 din 
Protocolul adiţional la Convenţie, dar acest lucru nu înseamnă că implică un drept la dobândirea 
proprietăţii sau la o pensie de un anumit cuantum". 

Pentru motivele expuse, instanţa a respins acţiunea ca nefondată. 
  Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul [...], invocând în esenţă 
următoarele:  instanţa nu a dat eficienta rolului activ al judecătorului deoarece, prin decizia emisă 
se menţionează că adeverinţa [...]/2013 nu este avută în considerare, iar prin răspunsul primit de 
apelant, respectiv răspunsul 300518/2010, se menţionează că adeverinţa este avută în considerare 
odată cu emiterea deciziei [...]/22.04.2013; nu au fost analizate ambele puncte de vedere exprimate 
de părţi cu privire la adeverinţa [...]/2013, instanţa limitându-se doar la prevederile art. 149 din 
Legea 263/2010; în raport de punctele de vedere diferite ale pârâtei, precum şi în raport de 
înscrisurile aflate în dosarul de pensionare, instanţa, în baza rolului activ, trebuia să cenzureze 
această instabilitate a pârâtei în ceea ce priveşte drepturile apelamtului; cu privire la adeverinţa 
[...]/2013, în raport chiar de susţinerea instanţei de fond, nu a existat niciun motiv de contestare a 
deciziei [...]/22.04.2013 la acel moment, deoarece această decizie nu conţine niciun motiv de 
valorificare sau nevalorificare a adeverinţei menţionate; mai mult, nu conţine motive de valorificare 
parţiala, nevalorificarea adeverinţei [...]/2013 fiind observată mult mai târziu. 
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Intimata pârâtă nu a formulat întâmpinare. 
 În apel nu s-au administrat alte probe.  

Apelantul reclamant prin, reprezentantul convenţional, a solicită admiterea apelului, 
anularea sentinţei civile apelate, cu consecinţa trimiterii cauzei spre rejudecare, pentru 
administrarea probei cu expertiza de specialitate cerută prin acţiune, având în vedere că instanţa 
nu s-a pronunţat asupra fondului, nefiind analizate adeverinţele depuse reclamant. 
 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 formulat de reclamantul [...] este 
fondat, pentru următoarele considerente:  

Tribunalul a reținut că ”[a]deverinţele invocate în cauză nu au putut justifica admiterea 
unei cereri de revizuire, de vreme ce au fost avute în vedere de pârâtă la momentul emiterii unei 
decizii care a rămas definitivă prin necontestare în termenul legal”. 

Așadar, Tribunalul a considerat că deciziile de pensie emise deja şi necontestate sunt 
definitive şi nu mai pot fi repuse în discuţie şi, ca urmare, în cauză nu se poate pune problema nici a 
unei revizuiri a pensiei, fără a mai analiza adeverințele invocate de reclamant cu motivarea că 
acestea, sau altele cu același conținut, au fost deja analizate cu ocazia emiterii deciziei de pensie 
nr.[...]/22.04.2013 care nu a fost contestată. 

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 al.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 
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 al.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.   
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Ca urmare, în conformitate cu art.107 al.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. 

Trebuie avut în vedere însă că revizuirea pensiei se poate face fie din oficiu fie la cererea 
asiguratului şi, ca urmare, aşa cum rezultă din prevederile art. 107 al.1 din Legea nr. 263/2010 este 
necesar ca beneficiarul pensiei să adreseze o cerere în acest sens casei de pensii. 
 Rezultă astfel că reclamantul trebuia mai întâi să adreseze pârâtei o cerere de revizuire 
privind valorificarea veniturilor atestate de adeverinţa indicată. 

 În situaţia în care, ulterior formulării cererii de revizuire, pârâta nu soluţiona cererea în 
termen legal, de asemenea, 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.87 din Legea nr. 19/2000 sau, după caz, 
art.149 din Legea nr. 263/2010. 
 Apelantul reclamant a formulat o cerere de revizuire înregistrată la Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa sub nr.300518/2015, fiind astfel îndeplinită condiţia legală. 
 În cauză rezultă chiar că pârâta a răspuns reclamantului cu adresa nr. 300518/2015, 
considerând că acesta a formulat o simplă petiţie şi informându-l că nu a dat curs cererii sale 
întrucât consideră că a calculat corect pensia. 
 Pârâta nu a emis însă o decizie prin care să soluţioneze cererea de revizuire a pensiei astfel 
încât, reclamanta era îndreptăţită să se adreseze direct tribunalului în exercitarea dreptului său de 
acces la o instanţă. 
 În această privinţă este relevantă şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi a Înaltei Curţi de 
Casaţie şi Justiţie considerentele reţinute de acestea în legătură cu alte proceduri administrative 
prealabile obligatorii fiind aplicabile şi în situaţia de faţă pentru identitate de raţiune. 
 Astfel, prin Decizia nr. 956/2012 pronunţată  de Curtea Constituţională  s-a reţinut, între 
altele, că „prevederea dreptului de acces la justiţie, în condiţiile în care acesta poate fi 
obstrucţionat sau amânat fără termen din motive imputabile unui organ administrativ, poate pune 
în discuţie afectarea acestui drept ori chiar lipsirea sa de substanţa; astfel, împrejurările care pot 
aduce atingere dreptului de acces liber la justiţie trebuie căutate nu doar în modul de reglementare 
a acestui drept, ci si in modalitatea prin care, in practica, acesta se poate realiza în funcţie de 
condiţiile existente; făcând trimitere la raţionamentul Curţii Europene a Drepturilor Omului 
statuat încă din anul 1979 în Hotărârea pronunţata in Cauza Airey contra Irlandei, instanţa de 
contencios constituţional retine ca, asemenea Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului si a 
libertăţilor fundamentale, Constituţia României nu are ca scop sa apere drepturi teoretice sau 
iluzorii, ci concrete şi efective; or, interpretarea data dispoziţiilor art.151 alin.(2) din Legea 
nr.263/2010, în sensul ca acestea ar putea amâna fără limita de timp realizarea drepturilor 
titularilor dreptului de pensie, poate fi privita, fără îndoiala, ca o atingere a dreptului de care 
aceştia trebuie sa se bucure potrivit art.21 din Constituţie”. 

În acelaşi sens, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-a pronunţat prin decizia nr. 20 din 2007 în 
recurs în interesul legii cu privire la o procedură administrativă prealabilă, reţinând că lipsa 
răspunsului entităţii învestite cu soluţionrea cererii echivalează cu un refuz care trebuie cenzurat 
întrucât Constituţia prevede în art. 21 alin. 2 că nici o lege nu poate îngrădi dreptul unei persoane de 
a se adresa justiţiei pentru apărarea intereselor sale legitime. Argumentele expuse în această decizie 
sunt aplicabile în mod asemănător şi în cazul procedurii administrative prealabile prevăzute de 
Legea nr. 263/2010. 
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Faţă de obiectul cererii de chemare în judecată, Tribunalul era obligat să verifice dacă prin 
deciziile emise de pârâtă au fost valorificate veniturile atestate de adeverinţele indicate de 
reclamant. 
 Prima instanţă trebuia să analizeze fondul pretenţiilor reclamantului, respectiv să verifice 
dacă adeverinţele prezentate şi veniturile atestate de acestea îndeplinesc condiţiile legale pentru a fi 
valorificate în determinarea punctajului mediu anual, pentru a stabili dacă pârâta are sau nu 
obligaţia de a le lua în considerare în emiterea unei noi decizii de revizuire a pensiei şi, apoi, să 
verifice în concret dacă respectivele venituri au fost sau nu valorificate deja de pârâtă. 

În acest caz instanţa trebuie însă să procedeze la un examen efectiv al cauzei potrivit art.22 
alin. 6 Cod procedură civilă. 

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. 
Apelantul a solicitat anularea sentinţei cu trimitere spre rejudecare. 
Faţă de toate aceste considerente, în temeiul at.480 alin.3 Cod procedură civilă se va admite 

apelul şi se va anula sentinţa apelată, urmând a se trimite cauza spre rejudecare la prima instanţă 
spre soluţionarea fondului acesteia. 

Decizia civilă nr. 305/AS/17.05.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 

40. Revizuirea deciziei de pensionare cu consecinţa sistării plăţii acesteia 
după o perioadă îndelungată de la emitere pe baza unor informaţii obţinute de 
Casa de Pensii de la lichidatorul fostului angajator. 

 
Este nelegală revizuirea deciziei de pensie şi sistarea plăţii acesteia după mai mult de 10 ani în care 

ea a produs efecte, numai pentru motivul că lichidatorul fostului angajator nu confirmă, pe baza 
documentelor deţinute, calitatea de angajat a beneficiarului pensiei, astfel cum rezultă din carnetul de 
muncă, fără ca documentele avute în vedere la acordarea pensiei să fi fost anulate şi fără a exista 
certitudinea că lichidatorul deţine întregul fond arhivistic relevant, întrucât această măsură constituie o 
sarcină disproporţionată pentru reclamantă din perspectiva art.1 din Primul Protocol la Convenţia pentru 
apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.  

 
Art.107 şi 113 din Legea nr. 263/2010  

Art.179 din Legea nr. 263/2010 
Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului   

în cauza Moskal contra Poloniei 
Art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO 

 
 Prin cererea formulată în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa 
înregistrată pe rolul Tribunalului Constanţa sub nr. …/118/2016 reclamanta [...] contesta decizia nr. 
[...]/11.01.2016 privind respingerea pensiei pentru munca depusă şi limita de vârstă - Legea nr. 
3/1977 şi decizia nr.[...]/11.01.2016 privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 
prestaţii de asigurări sociale solicitând anularea ambelor decizii emise de casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa ca nelegale, suspendarea executării deciziilor nr…./11.01.2016, obligarea la plata 
cheltuielilor de judecată. 
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În motivare, reclamanta arată că în luna septembrie 2015 nu a mai primit pensia în 
cuantumul cuvenit fără a primi nicio înştiinţare sau notificare din partea pârâtei, motiv pentru care a 
contactat telefonic Casa de Pensii Constanţa pentru a solicita lămuriri fiind ulterior contactată să se 
prezinte la sediul pârâtei unde i s-au comunicat deciziile contestate. 

Reclamanta arată că drepturile de pensie i-au fost stabilite sub imperiul altei legislaţii 
aplicabile pârâta fiind în eroare când a apreciat prin prisma legii actuale a pensiilor că a primit 
necuvenit drepturile. 

Pe cale de excepţie reclamanta a invocat excepţia prescripţiei dreptului material la acțiune 
având în vedere că stabilirea dreptului la pensiei  avut loc în anul 1999 iar pârâta a invocat pretinse 
nereguli în anul 2015. 

Pe fondul cauzei reclamanta arată că decizia privind recuperarea sumelor încasate necuvenit 
nu se coroborează cu celelalte decizii menţionate în prezenta contestație pârâta invocând plata 
necuvenită a drepturilor de pensie a fost generată de atribuirea în mod eronat a unui punctaj în 
sistemul zootehnic corespunzător uni stagiu realizat de 25 de ani, deşi din buletinul de calcul din 
01.10.2004 rezultă fără echivoc prestarea unui stagiu de 31 de ani şi 3 zile în condiţiile în care la 
data stabilirii dreptului său de pensie era necesar un stagiu de 25 de ani. 

Reclamanta arată în continuare că un punctaj în sistemul zootehnic ar fi fost în dezavantajul 
său prejudiciind-o prin cuantumul unei pensii inferioare celei cuvenite în primul rând pentru 
prestarea a mai mult de 21 de ani în grupa a II-a de muncă aspect ce implică un punctaj suplimentar 
pentru determinarea cuantumului pensiei iar în al doilea rând pentru depăşirea cu mai bine de 6 ani 
a stagiului cerut de lege. 

Pârâta nu a formulat întâmpinare însă prin notele scrise depuse la dosarul cauzei a solicitat 
respingerea acțiunii ca nefondată având în vedere că decizia nr.[...]/11.01.2016 este o decizie de 
încetare a pensiei pentru munca depusă şi limită de vârstă deoarece nu sunt îndeplinite prevederile 
Legii nr. 3/1977, art.13, în sensul că stagiul total de cotizare realizat este mai mic decât stagiul 
minim de cotizare prevăzut de lege. 

Pârâta a învederat că a emis o adresă către lichidatorul [...] pentru completarea adresei 
448/22.09.2015 şi că în funcţie de răspunsul primit va proceda în consecinţă. Se mai arată că urmare 
a unei acţiuni de autocontrol s-a constata că în dosarul reclamantei datele referitoare la stagiul 
realizat nu corespund realităţii. 

La termenul din data de 24.02.2016 instanţa a respins ca inadmisibilă cererea de suspendare 
a executării. 

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune, instanţa a respins-o 
având în vedere că emiterea deciziei de încetare a pensiei a fost emisă în urma unei acţiuni de 
autocontrol desfăşurată în cursul anului 2015, fiind astfel emisă înăuntrul termenului general de 
prescripţiei. 

Prin sentinţa civilă nr. 1012/04.05.2016, Tribunalul Constanţa a admis acţiunea 
formulată de reclamanta [...], în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii 
Constanţa, a anulat decizia nr.[...]/11.01.2016 privind respingerea pensiei pentru limită de 
vârstă şi munca depusă şi decizia nr.[...]/11.01.2016 privind recuperarea sumelor încasate 
necuvenit şi a respins capătul de cerere privitor la plata cheltuielilor de judecată ca nefondat. 
 Pentru a pronunţa această soluţie, prima instanţă a reţinut următoarele:  
  Reclamanta a fost beneficiara unei pensii pentru munca depusă şi limită de vârstă stabilită 
prin decizia nr.[...]/20.07.1999 avându-se în vedere un stagiu de 25 de ani 1 lună şi 27 de zile, 
drepturile fiind acordate începând cu data de 01.03.1999. 

La dosarul administrativ depus de pârâtă în susţinerea acţiunii au fost depuse adeverinţa nr. 
…/23.02.1999 emisă de SC [...] SA , adeverinţa nr. …/19.01.1999, precum şi copia carnetului de 
muncă. 

Prin decizia nr. …/11.01.2015 a fost respinsă cererea pentru munca depusă şi limită de 
vârstă a reclamantei deoarece nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.13 din Legea nr. 3/1977 
în sensul că nu s-a dovedit o vechime în muncă de cel puţin 10 ani, aprecierea stagiului de cotizare 
realizat calculându-se în conformitate cu nota de constatare nr.16032/06.10.2015. 
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Instanţa a anulat această decizie având în vedere că în ceea ce priveşte cererea reclamantei  
privind acordarea pensiei pentru limită de vârstă pârâta pronunţase deja o soluţie de admitere la data 
de 20.07.1999 decizie neanulată până la data soluţionării prezentei cauze , astfel încât pronunţarea 
unei noi decizii în soluţionarea cererii este nelegală. 

Afirmaţia pârâtei că aceasta reprezintă o decizie de încetare a pensiei nu este susţinută la 
nivel probator atât timp cât dispoziţia pârâtei din decizia contestată este clară în sensul că „se 
respinge cererea de pensionare”. 

Este adevărat că la dosarul administrativ depus în cursul judecăţii a fost depusă o decizie 
emisă de pârâtă la data de 20.02.2016 dar care nu face obiectul prezentei cauze astfel cum aceasta a 
fost determinat de reclamantă prin cererea de chemare în judecată. 

Totodată instanţa a apreciat ca nejustificată emiterea acestei decizii de atât timp cât calitatea 
de salariat a reclamantei în cadrul SC [...] SA în perioada 05.03.1977 - 23.10.1993, iunie 1994 -
octombrie 1994, mai 1995 - septembrie 1995  este atestată şi de menţiunile din carnetul de muncă 
de la poziţiile 16-53. 

Totodată, cu excepţia adresei emise către lichidator, pârâta nu a demarat vreun demers în 
vederea anulării menţiunilor din carnetul de muncă şi a adeverinţei emise de SC [...] SA  în legătură 
cu activitatea prestată de reclamantă. 

Tribunalul a apreciat că decizia de încetare a plăţii pensiei ar trebui să aibă la bază 
certitudini anterior emiterii unei decizii de încetare şi nu doar neconcordanţe pe care pârâta  le-a 
interpretat în defavoarea reclamantei. 
 Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Casa Judeţeană de Pensii Constanţa, 
invocând în esenţă următoarele: decizia nr. [...]/11.01.2016 este o decizie de încetare a pensiei 
pentru munca şi limita de vârstă, întrucât nu sunt îndeplinite prevederile art. 13 din Legea nr. 
3/1977, temei legal sub incidenţa căruia s-a produs înscrierea la pensie pentru limita de vârstă, în 
sensul ca stagiul total de cotizare realizat este mai mic decât stagiul minim de cotizare prevăzut de 
lege; decizia nr. [...]/11.01.2016 de recuperare a sumelor încasate necuvenit cu titlu de prestaţii de 
asigurări priveşte pensia încasată necuvenit pentru perioada 01.11.2012 - 31.10.2015 în sumă totală 
de 21.548 lei; urmare a unei acţiuni de autocontrol, s-a constatat că în dosarul de pensionare nr. [...] 
aparţinând reclamantei [...], datele referitoare la stagiul realizat nu corespund realităţii; prin adresa 
nr. 1711/23.02.2016 s-a solicitat lichidatorului [...] completarea adresei nr. 448/22.09.2015; s-a 
constatat că prejudiciul produs bugetului asigurărilor sociale de stat, calculat conform dispoziţiilor 
art. 179 alin. 1 din Legea nr. 263/2010 este de 21.548 lei, pentru perioada 01.11.2012 - 31.10.2015. 
 Pentru aceste motive, apelanta pârâtă solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, cu 
schimbarea în tot a sentinţei apelate, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată 
  Intimata reclamantă a formulat întâmpinare, prin care a susţinut, în esenţă, punctele de 
vedere exprimate şi prin cererea introductivă, solicitând 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:  
 Decizia contestată în cauză conţine menţiunea că nu s-a dovedit o vechime în muncă de cel 
puţin 10 ani şi că s-au avut în vedere constatările cuprinse în nota de constatare nr. 
16032/06.10.2015.  
 Cu adresele nr. 4719/02.04.2012 şi 6331/20.04.2012, pârâta a solicitat [...] să comunice dacă 
reclamanta a avut calitatea de angajat al SC [...] SA [...]  în anumite perioade. 
 Cu adresa nr. 448/22.09.2015, [...], în calitate de lichidator judiciar al SC [...] SA ([...]) fostă 
GAS, IAS, [...], a comunicat că reclamanta a fost angajată numai în perioada 1966 – 1972 şi 
15.04.1974 – 31.12.1975. 

 Dar, în carnetul de muncă [...] avut în vedere de pârâtă iniţial, aflat în dosarul administrativ 
depus în copie de aceasta, reclamanta figurează angajată la GAS [...] începând cu 01.06.1964, la 
IAS [...] din 01.05.1967 (încadrată prin reorganizare) până în 30.12.1976, la SC [...] începând cu 
05.03.1977 până în 22.11.1985 (înscriere făcută de această societate în baza adeverinţei nr. 



 

 248 

56/19.01.1999, rubrica 25) apoi în acelaşi loc de muncă în perioadele  01.03.1986 – 21.11.1986 
(dintr-o eroare materială indicat 1996, rubrica 27, fiind urmat de anul 1987), 03.03.1987 – 
20.11.1987, 10.03.1988 - 25.11.1988, 05.03.1989 – 15.11.1989, 10.03.1990 - 20.11.1991, 
01.03.1992 – 22.10.1992, 02.04.1993 – 23.10.1993  

 Apelanta a dispus încetarea pensiei intimatei bazându-se exclusiv pe conţinutul adresei 
transmise de lichidator, fără a întreprinde verificări în mod direct. 

  Totuşi, reclamanta este beneficiara unei pensii pentru limită de vârstă începând cu 
01.03.1999 (decizia nr.[...]/20.07.1999) iar apelanta a demarat procedurile de verificare abia în anul 
2012 şi a dispus sistarea plăţii pensiei în anul 2016. 

 Se mai reţine că reclamanta este născută la 17.11.1943, având vârsta de 73 ani, vârstă la care 
în mod evident posibilitatea de a se integra pe piaţa muncii sunt practic inexistente. Totodată, nu 
rezultă că reclamanta are alte surse de venit. 

 Totodată, în condiţiile în care ceea ce se atestă de către lichidator sunt împrejurări din 
perioade îndepărtate în timp iar angajatorul nu mai există sau a fost supus unor procese de 
reorganizare (aşa cum este cazul de faţă) este de altfel posibil ca anumite înscrisuri să nu mai fie 
regăsite în arhivă. 

 Această împrejurare nu înseamnă că înscrisurile depuse în dosarul de pensie sunt false. 
 În plus, nu s-a făcut dovada că emitentul răspunsului a preluat întreaga arhivă a fostului 

angajator pentru perioada relevantă. 
 Trebuie avut în vedere că din prevederile art.160 alin.5, art.161 alin. 2 şi art. 164 din Legea 

nr. 19/2000, rezultă că stagiul de cotizare şi veniturile care sunt avute în vedere pentru determinarea 
punctajului mediu anual pot rezulta fie din carnetul de muncă, fie din adeverinţe eliberate de 
angajator, aceeaşi concluzie rezultând şi din prevederile pct.VII.28 din Secţiunea B a normelor de 
aplicare a Legii nr. 19/2000, aprobate prin Ordinul 340/2001 emis de Ministerul Muncii. Este 
relevant în această privinţă că pensia reclamantului a fost stabilită sub imperiul Legii nr. 19/2000. 

 În acelaşi sens se reţine că din prevederile art.76 din Normele de aplicare a Legii nr. 
263/2010, aprobate prin H.G. nr.257/2011, rezultă că veniturile care sunt avute în vedere pentru 
determinarea punctajului mediu anual pot rezulta fie din carnetul de muncă, fie din adeverinţe 
eliberate de angajator.  

 În cauză, în carnetul de muncă este atestată perioada de activitate a reclamantei în cadrul 
acestei societăţi.  

 Trebuie avut în vedere că scopul carnetului de muncă era tocmai acela de a evidenţia 
activitatea în muncă pe parcursul acesteia şi de a se constitui într-un document cu forţă probatorie 
proprie. Astfel, potrivit art.1 alin.1 din Decretul nr. 92/1976, carnetul de muncă era actul oficial prin 
care se dovedea vechimea în muncă, vechimea neîntreruptă în muncă, vechimea neîntreruptă în 
aceeaşi unitate, vechimea în funcţie, meserie sau specialitate, timpul lucrat în locuri de munca cu 
condiţii deosebite, retribuţia tarifară de încadrare şi alte drepturi ce se includ în aceasta. 

 Pe de altă parte, în conformitate cu art. 22 din acelaşi act normativ stabileşte răspunderea 
pentru falsificarea carnetului de muncă sau înscrierea unor date nereale. 

 Ca urmare, în condiţiile în care nu s-a dovedit că înscrierile din carnetul de muncă nu 
corespund realităţii şi nu a fost anulat în parte sau în tot acest act, el se bucură de prezumţia de 
legalitate şi face dovada stagiului de cotizare realizat de reclamantă. 

 Aceeaşi este şi situaţia adeverinţelor eliberate de societate în condiţiile în care angajatorului 
îi incumbă răspunderea pentru veridicitatea datelor înscrise în cuprinsul acestora conform art. 125 
din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010, potrivit cu care 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.  În acest sens se are în vedere adeverinţa nr. …/19.01.1999 la care se face referire în 
carnetul de muncă în baza căreia rezultă că s-a completat carnetul de muncă chiar dacă la o dată 
ulterioară dar de către un angajator care avea calitatea de continuator al angajatorului GAS respectiv 
IAS [...].  
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 Desigur, apelanta are posibilitatea să urmeze procedurile legale în situaţia în care consideră 
că înscrisurile respective cuprind date nereale şi, în cazul în care ele sunt anulate în tot sau în parte, 
poate proceda în consecinţă. 

 Până la acel moment, însă, nu există o justificare pentru a sista plata pensiei şi pentru a 
dispune recuperarea sumelor încasate cu titlu de pensie. 

 Ca urmare nu sunt îndeplinite condiţiile art.107 şi 113 din Legea nr. 263/2010 pentru sistarea 
plăţii pensiei şi, pe cale de consecinţă, nici ale art.179 din Legea nr. 263/2010. 

 Se mai are în vedere şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 
 În hotărârea pronunţată în cauza Moskal contra Poloniei, Curtea a avut în vedere că 

întârzierea cu care autorităţile au revizuit dosarul de pensie a fost relativ mare, de zece luni, timp în 
care decizia de pensie a produs efecte, iar faptul că reclamantei nu i s-a pretins restituirea sumelor 
încasate necuvenit nu atenuează suficient efectele măsurii. Curtea a mai reţinut că, în contextul 
drepturilor de proprietate, trebuie acordată o importanţă particulară principiului bunei guvernări, 
fiind de dorit ca autorităţile publice să acţioneze cu mare atenţie, în particular atunci când este vorba 
de probleme de o vitală importanţă pentru indivizi, cum sunt drepturile de asigurări sociale şi alte 
drepturi de proprietate. Curtea a concluzionat astfel că autorităţile, descoperindu-şi greşeala, nu şi-
au îndeplinit obligaţia de a acţiona în timp util şi într-o manieră corespunzătoare.  

 Curtea a avut în vedere importanţa justiţiei sociale, considerând că, în principiu, autorităţile 
publice nu ar trebui împiedicate să îşi corecteze greşelile, chiar cele ce rezultă din propria 
neglijenţă, întrucât o concluzie contrară contravine doctrinei îmbogăţirii fără justă cauză şi, 
totodată, ar fi incorect pentru ceilalţi indivizi care contribuie la fondul de asigurări sociale, în 
particular pentru cei cărora li s a refuzat un beneficiu din cauză că nu au îndeplinit condiţiile legale, 
conducând în acelaşi timp la validarea folosirii inadecvate a resurselor publice limitate, ceea ce ar fi 
în sine contrar interesului public. 

 Cu toate acestea, Curtea a reţinut că acest principiu nu poate prevala în situaţia în care 
individului în cauză i se cere să suporte o sarcină excesivă ca rezultat al măsurilor care îl lipsesc de 
un beneficiu. Totodată, atunci când greşeala a fost cauzată chiar de autorităţi, fără nici o greşeală a 
unui terţ, trebuie să existe o abordare diferită a proporţionalităţii pentru a determina dacă sarcina 
născută a fost excesivă pentru reclamant. 

 În concret, în acea cauză, Curtea a reţinut că, urmare a măsurii adoptate, reclamanta a fost 
pusă în situaţia de a rămâne fără nici un venit de la o zi la alta, pensia fiind singurul său venit; 
Curtea a mai avut în vedere potenţialul risc ca, din cauza vârstei şi a realităţii economice a ţării, 
reclamanta să aibă dificultăţi semnificative în identificarea unui loc de muncă. În plus, s a mai avut 
în vedere că, deşi reclamanta ar fi avut dreptul la un alt tip de pensie anticipată imediat ce a pierdut 
dreptul la pensia specială, acest drept nu i a fost recunoscut decât în octombrie 2005 şi, deşi 
drepturile au fost stabilite începând cu octombrie 2002, sumele cuvenite au fost plătite fără nici o 
dobândă iar pensia cuvenită a fost cu 50% mai mică. 

 Chiar dacă se reţine compatibilitatea procedurii de revizuire a drepturilor de pensie, chiar în 
cazul revocării acestui drept, cu atât mai mult în cazul reducerii cuantumului ei, cu prevederile 
Convenției, şi chiar dacă este vorba de o greşeală a autorităţilor, excluzând deci culpa 
beneficiarului, aceasta nu înlătură însă obligaţia de a analiza proporţionalitatea măsurii cu scopul 
urmărit, în fiecare caz particular.  

 În această privinţă, apar deosebit de relevante următoarele aspecte: motivul pentru care 
drepturile de asigurări sociale au fost stabilite greşit, respectiv din culpa exclusivă a autorităţii 
publice sau există şi o culpă a beneficiarului sau a unui terţ; intervalul de timp după care autorităţile 
au acţionat pentru remedierea erorii; dacă reclamantului i se pretinde restituirea sumelor încasate 
necuvenit; dacă reclamantul are şi alte venituri; dacă pentru obţinerea pensiei reclamantul a renunţat 
la alte venituri; dacă reclamantul are perspectiva de a obţine rapid un loc de muncă sau alte venituri; 
dacă lipsirea de venituri are loc intempestiv; dacă reclamantul ar fi avut dreptul la un alt tip de venit 
în sistemul asigurărilor sociale şi dacă acest drept a fost recunoscut în timp rezonabil. 
 În concret, în cauza de faţă, lipsirea totală şi în mod intempestiv de venituri a reclamantei, 
care nu rezultă a avea alte venituri şi nici posibilităţi de a obţine astfel de venituri, rămânând fără 
mijloace de subzistenţă după mai mult de 15 ani în care a beneficiat de pensie pentru limită de 
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vârstă, pe baza unor informaţii obţinute de apelantă de la lichidatorul fostului angajator, fără ca 
documentele avute în vedere la acordarea pensiei să fi fost anulate şi fără a exista certitudinea că 
lichidatorul deţine întregul fond arhivistic relevant, constituie o sarcină disproporţionată pentru 
reclamantă din perspectiva art.1 din Primul Protocol la Convenţia pentru apărarea drepturilor 
omului şi a libertăţilor fundamentale. Ca urmare, şi din această perspectivă soluţia primei instanţe 
este corectă. 

 Ca urmare, pentru restabilirea ordinii de drept încălcare, soluţia primei instanţe de anulare a 
deciziei contestate şi de obligare a pârâtei la plata drepturilor de pensie reţinute şi a cheltuielilor de 
judecată constituie singura rezolvare posibilă în vederea prevenirii încălcării în continuare a 
dreptului la pensie al intimatei, privit inclusiv din perspectiva dreptului de proprietate prevăzut de 
art. 1 din Protocolul nr. 1 la CEDO. 
     Faţă de toate aceste considerente, în temeiul art. 480 Cod pr.civ., se va respinge apelul ca 
nefondat. 

Decizia civilă nr. 532/AS/18.10.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 
 
 
 

IIIIIIIII...   DDDRRREEEPPPTTT   PPPRRROOOCCCEEESSSUUUAAALLL   CCCIIIVVVIIILLL   
 
 
 

41. Conflict negativ de competență intervenit între secțiile civile ale 
tribunalului. Interpretarea noțiunii de profesionist prevăzută în art. 3 alin. 2 – 3 
Cod civil. 

 
 Demersurile în justiţie ale persoanei juridice administrativ-teritoriale (Oraşul [...]) de recuperare 
de la populaţie a sumelor datorate operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene 
(care au calitatea de profesionişti) nu constituie o formă de ,,exploatare a unei întreprinderi’’ şi nu intră în 
sfera de aplicare a art. 3 alin. 3 Codul civil, ci reprezintă manifestarea legală a drepturilor conferite de 
autonomia locală, definită prin art. 3 din Legea nr. 215/2001 r. ca fiind dreptul şi capacitatea efectivă a 
autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul 
colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 
 Scopul activităţilor desfăşurate este prin urmare criteriul care face diferenţa între profesionişti şi 
celelalte subiecte de drept. Astfel fiind, asociaţiile/fundaţiile, deşi au obiect de activitate fără scop lucrativ, 
pot fi incluse facil în categoria profesioniştilor, pentru că activitatea lor urmăreşte scopul pentru care au 
fost create ca persoane juridice; spre deosebire de acestea, persoana juridică unitate administrativ-
teritorială, deşi încasează taxe şi impozite, gestionează patrimoniul local şi se interpune între operatorii de 
servicii comunitare de utilităţi publice şi populaţia beneficiară, desfăşoară o activitate de servicii în folosul 
comunităţii (la fel ca şi instituţiile publice ale statului, spitalele, unităţile de învăţământ din sistemul de stat 
etc.) şi prin urmare nu poate primi această calificare – Oraşul [...] nefiind deci în ipoteza reglementată de 
art. 3 alin. 3 Codul civil. 

 
Art. 3 alin. 2 – 3 Cod civil 

Art. 3 din Legea nr. 215/2001 republicată 
 

 Urmare sesizării, în condiţiile art. 136 alin. 1 cod proc. civilă, cu conflictul de  competenţă 
ivit între secţiile civile ale Tribunalului Constanţa în soluţionarea apelului declarat împotriva 
sentinţei 5068/05.05.2015 a Judecătoriei Constanţa (dosar …/212/2014), va reţine că problema care 
a generat desesizarea fiecărei secţii în favoarea celeilalte a constituit-o interpretarea (şi aplicarea la 
speţă) a noţiunii de profesionist cu care operează art. 3 alin. 2 – 3 Cod civil.  
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 Astfel, secţia a II-a civilă, mai întâi sesizată, a apreciat că nu se află în faţa unui litigiu care 
să implice, din perspectiva competenţei funcţionale speciale recunoscute prin HCSM nr. 750/2011, 
actele sau faptele unui comerţ ori persoana profesionistului, în timp ce secţia I civilă a apreciat că, 
în măsura în care autoritatea Oraşul [...] a încheiat contract de prestări servicii de distribuţie a 
agentului termic către asociaţia de proprietari din care face parte şi pârâtul [...], Oraşul întruneşte 
caracterele ,,profesionistului’’ astfel cum sunt ele indicate prin norma menţionată – în sensul că 
exploatează o întreprindere, ca activitate sistematică şi care constă în prestarea de servicii, 
indiferent de scopul lucrativ sau nelucrativ. 
 Pentru că în mod evident noţiunea de profesionist nu se mai rezumă la cea anterioară, din 
Codul comercial, de comerciant (persoană fizică sau juridică), înglobând astăzi o sferă mai largă de 
entităţi care ,,exploatează o întreprindere’’, rămâne de lămurit dacă, în viziunea legiuitorului situaţia 
autorităţii publice locale, care acţionează ca verigă în lanţul juridic stabilit între furnizorul 
serviciului de termoficare (în speţă CET [...]) şi beneficiarii direcţi ai acestui serviciu (asociaţiile de 
proprietari, prin membrii lor) exploatează o întreprindere sau, dimpotrivă, exercită o acţiune în 
regres în contra debitorilor care nu au plătit acest serviciu. 
 Disocierea este importantă câtă vreme prin alin. 1 al art. 3 Cod civil se arată că prevederile 
Codului civil se aplică şi raporturilor dintre profesionişti şi alte ,,subiecte de drept civil’’, ceea ce 
înseamnă că nu orice activitate /serviciu prestat cu o anumită regularitate configurează ipoteza 
,,profesionistului’’ – neputând fi cuprinse în această sintagmă, exclusiv pe acest criteriu, instituţiile 
publice, unităţile de învăţământ şi cele sanitare, instituţiile de cultură şi cele de apărare a ordinii 
publice etc. 
 În aceste condiţii, regula este cea dată de alin. 2 al art. 3 Cod civil, în sensul că pot fi 
integraţi noţiunii mai largi de ,,profesionişti’’ toţi cei care exploatează o întreprindere, adică aceia 
care desfăşoară orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi 
autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit 
prin producerea de bunuri materiale şi vânzarea acestora pe piaţă sau prin prestări de servicii, în 
condiţii de concurenţă (potrivit DEX), înţeles pe care l-a avut de altfel această noţiune şi în Codul 
comercial 1887 – care se referea la întreprinderile de furnituri, se comisioane şi de construcţiuni etc. 
şi care îmbrăcau forma obiectivă a actelor de comerţ. 

Spre deosebire de vechea reglementare a Codului comercial, noul Cod civil nu mai exclude 
explicit statul, judeţul şi comuna din categoria comercianţilor, însă particularizarea prin extindere 
(de la regulă), în alin. 3 al art. 3 Cod civil, a noţiunii de ,,întreprindere’’ şi la activităţile economice 
care nu ar avea caracter lucrativ nu presupune că autorităţile publice sunt incluse – potrivit noii 
reglementări – în această teză. 

Astfel, art. 1 alin. 2 lit. a din Legea nr. 215/2001 republicată, a administraţiei publice locale, 
defineşte ca ,,activităţi de administraţie social-comunitară’’ acţiunile prin care se concretizează 
relaţia autorităţilor administraţiei publice locale cu asociaţiile de proprietari de pe raza unităţii 
administrativ-teritoriale. 

Legea defineşte distinct în art. 1 alin. 1 lit. g noţiunea de ,,organisme prestatoare de servicii 
publice şi de utilitate publică de interes local sau judeţean’’ - denumire generică ce include: 
    1. instituţii publice şi servicii publice înfiinţate şi organizate prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative, denumite în continuare instituţii şi servicii publice de interes local sau judeţean; 
    2. societăţi comerciale şi regii autonome înfiinţate sau reorganizate prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative, denumite în continuare societăţi comerciale şi regii autonome de interes local sau 
judeţean; 
    3. asociaţii de dezvoltare intercomunitară; 
    4. furnizori de servicii sociale, de drept public ori privat, care acordă servicii sociale în condiţiile 
prevăzute de lege; 
    5. asociaţii, fundaţii şi federaţii recunoscute ca fiind de utilitate publică, în condiţiile legii; 
    6. operatori de servicii comunitare de utilităţi publice locale sau judeţene. 
 
 În aceste condiţii, demersurile în justiţie ale persoanei juridice administrativ-teritoriale 
(Oraşul [...]) de recuperare de la populaţie a sumelor datorate operatorilor de servicii comunitare de 
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utilităţi publice locale sau judeţene (care au calitatea de profesionişti) nu constituie o formă de 
,,exploatare a unei întreprinderi’’ şi nu intră în sfera de aplicare a art. 3 alin. 3 Codul civil, ci 
reprezintă manifestarea legală a drepturilor conferite de autonomia locală, definită prin art. 3 din 
Legea nr. 215/2001 r. ca fiind dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice 
locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le 
reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii. 
 Scopul activităţilor desfăşurate este prin urmare criteriul care face diferenţa între 
profesionişti şi celelalte subiecte de drept. Astfel fiind, asociaţiile/fundaţiile, deşi au obiect de 
activitate fără scop lucrativ, pot fi incluse facil în categoria profesioniştilor, pentru că activitatea lor 
urmăreşte scopul pentru care au fost create ca persoane juridice; spre deosebire de acestea, persoana 
juridică unitate administrativ-teritorială, deşi încasează taxe şi impozite, gestionează patrimoniul 
local şi se interpune între operatorii de servicii comunitare de utilităţi publice şi populaţia 
beneficiară, desfăşoară o activitate de servicii în folosul comunităţii (la fel ca şi instituţiile publice 
ale statului, spitalele, unităţile de învăţământ din sistemul de stat etc.) şi prin urmare nu poate primi 
această calificare – Oraşul [...] nefiind deci în ipoteza reglementată de art. 3 alin. 3 Codul civil. 
 Faţă de toate aceste considerente, constatând că în mod corect a fost transpusă judecata 
acestui apel la Secţia I civilă a Tribunalului Constanţa, se va reţine că acesteia îi revine competenţa 
funcţională de a judeca litigiul în calea de atac.   

Decizia civilă nr. 4/C/07.03.2016 
Judecător redactor Mihaela Ganea 

 
 

42. Conflict negativ de competenţă. Stabilirea instanţei competente în 
soluţionarea cererii formulată de Inspectoratul de Poliţie împotriva unui fost 
angajat în funcţia de polițist, la restituirea sumelor achitate cu titlu de ajutor. 

 
Normele de dreptul muncii, ca drept comun şi în ceea ce priveşte statutul funcţionarilor publici, 

pentru cazurile în care acesta nu prevede derogări, nu se aplică în ceea ce priveşte competenţa de 
soluţionare a litigiilor referitoare la raporturile de serviciu, deoarece instanţele de contencios administrativ 
au plenitudine de competenţă potrivit art. 109 din Legea nr. 188/1999 care dispun astfel: „cauzele care au 
ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenta secţiei de contencios administrativ 
si fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită expres prin lege competenta altor 
instanţe”. 

Prevederile Legii nr. 188/1999 nu pot fi aplicate pentru că funcţionarul public nu se mai află în 
raport de serviciu cu autoritatea publică prejudiciată, însă angajarea răspunderii patrimoniale, calificată 
generic în art. 75 şi 84 din Legea nr. 188/1999 ca fiind o răspundere civilă, nu poate fi făcută decât pe calea 
de drept comun a răspunderii civile delictuale. 

 
Art. 20 alin. 2 din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010 

Art. 109 din Legea nr. 188/1999 
 

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Medgidia la data de 10.03.2015 sub 
număr de dosar …/256/2015, reclamantul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Constanţa a solicitat 
în contradictoriu cu pârâtul [...] obligarea acestuia la plata sumei de 14047 lei, reprezentând 
contravaloarea ajutorului prevăzut de art. 20 alin. 2 din Anexa nr. VII la Legea nr. 284/2010, plătit 
acestuia fără a fi fost cuvenit. 

În drept, cererea a fost întemeiată pe art. 1345 C. civ., respectiv îmbogăţirea fără justă cauză. 
Pârâtul a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată. 
La termenul de judecată din data de 8.09.2015, instanţa a invocat din oficiu excepţia 

necompetenţei materiale a Judecătoriei Medgidia.  
Prin sentinţa civilă nr. 1017/8.09.2015, instanţa a admis excepţia invocată şi a dispus 

declinarea competenţei de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Constanţa. 
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Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Constanţa la data de 07.10.2015 sub număr de 
dosar  …/256/2015 iar la termenul de judecată din data de 02.11.2015, instanţa a invocat din oficiu 
excepţia necompetenţei materiale a Tribunalului Constanţa. 

Prin sentinţa civilă nr. 2892/02.11.2015, Tribunalul Constanţa a admis excepţia şi a declinat 
cauza la Judecătoria Medgidia, înaintând dosarul Curţii de Apel Constanţa  pentru soluţionarea 
conflictului negativ de competentă. 

Pentru a dispune astfel, Tribunalul a reţinut ca prezenta cauză are ca obiect atragerea 
răspunderii patrimoniale ca urmare a încasării de către un fost poliţist a unei sume pretins 
necuvenite, în vederea obţinerii restituirii acesteia. 

În speţă, prevederile Legii nr. 188/1999 nu pot fi aplicate pentru că funcţionarul public nu se 
mai află în raport de serviciu cu autoritatea publică prejudiciată, însă angajarea răspunderii 
patrimoniale, calificată generic în art. 75 şi 84 din Legea nr. 188/1999 ca fiind o răspundere civilă, 
nu poate fi făcută decât pe calea de drept comun a răspunderii civile delictuale. 

Cum în prezenta cauză, raportat la obiectul şi cauza cererii de chemare în judecată, respectiv 
îmbogăţirea fără justă cauză, reclamantul a formulat o acţiune de drept comun în faţa instanţei 
civile, invocând expres un temei juridic din dreptul comun, acţiune a cărei admisibilitate a fost 
recunoscută de instanţa supremă, s-a constatat că temeiul juridic invocat concordă cu natura juridică 
a raportului juridic dedus judecăţii, fiind astfel în prezenţa unei acţiuni de drept comun, iar nu a unei 
acţiuni în contencios administrativ şi cu atât mai puţin a unui conflict de muncă. 

Soluţionând conflictul de competentă ivit între cele două instanţe, Curtea constată că 
Judecătoriei Medgidia îi revine competenţa în cauza de faţă pentru următoarele considerente: 

Dispoziţiile art. 266 din C. muncii şi art. 94 şi art. 95 C.pr.civ., conferă tribunalului 
plenitudine de jurisdicţie în materia litigiilor de muncă, acesta fiind cel care soluţionează în primă 
instanţă toate procesele şi cererile care decurg din încheierea, executarea, modificarea, suspendarea 
şi încetarea contractelor individuale sau după caz, colective de muncă.  

Prin urmare, cererile privind conflictele de muncă nu intră în sfera de competenţă a 
judecătoriei însă, în cauza de faţă nu era supusă judecăţii o astfel de cerere. 

 Reclamantul nu invocă încălcarea unor dispoziţii legale care guvernează raportul său de 
muncă cu pârâtul ci, pretinde obligarea acestuia la restituirea unei sume de bani rezultate din plata 
necuvenita a unor ajutoare invocându-se dispoziţiile art. 1345 care reglementează răspunderea civilă 
delictuala. 

Pârâtul este un fost poliţist, care s-a aflat în timpul exercitării funcţiei în raport de funcţie 
publică cu reclamantul. În acest sens, art. 1 alin. 1 din Legea nr. 360/2002 privind statutul 
poliţistului prevede că acesta este funcţionar public cu statut special. 

Pe cale de consecinţă, poliţistul nu este salariat şi nu se află în raporturi de muncă cu instituţia 
publică la care funcţionează, ceea ce determină necompetenţa completelor specializate în 
soluţionarea conflictelor de muncă.  

Faptul că raportul de serviciu a încetat nu-l transformă pe fostul poliţist în fost salariat.  
Aplicarea normelor de dreptul muncii ca drept comun şi în cazul statutului funcţionarilor 

publici, pentru cazurile în care acesta nu prevede derogări, nu are relevanţă în ceea ce priveşte 
competenţa de soluţionare a litigiilor referitoare la raportul de serviciu, cu privire la care instanţele 
de contencios administrativ au plenitudine de competenţă potrivit art. 109 din Legea nr. 188/199 – 
„cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcţionarului public sunt de competenta secţiei de 
contencios administrativ si fiscal a tribunalului, cu excepţia situaţiilor pentru care este stabilită 
expres prin lege competenta altor instanţe”. 

Având de soluţionat un conflict de competenţă între o instanţă de contencios administrativ şi o 
instanţă civilă, privind un litigiu având ca obiect atragerea răspunderii patrimoniale a unui fost 
funcţionar public, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal, a 
constatat prin decizia nr. 1026/2012 competenţa instanţei civile. S-a reţinut că „într-o situaţie ca 
aceea de faţă, în care prevederile art. 85 alin. 1 [din Legea nr. 188/1999] nu pot fi aplicate pentru că 
funcţionarul public nu se mai află în raport de serviciu cu autoritatea publică prejudiciată, angajarea 
răspunderii patrimoniale, calificată generic în art. 75 şi 84 din Legea nr. 188/1999 ca fiind o 
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răspundere civilă, nu poate fi făcută decât pe calea de drept comun a răspunderii civile delictuale, 
conform prevederilor cuprinse în codul civil”. 

Întrucât reclamantul a formulat o acţiune de drept comun în faţa instanţei civile, invocând 
expres un temei juridic din dreptul comun, se constată că temeiul juridic invocat concordă cu natura 
juridică a raportului juridic dedus judecăţii, fiind astfel în prezenţa unei acţiuni de drept comun, iar 
nu a unei acţiuni în contencios administrativ şi cu atât mai puţin a unui conflict de muncă. 

În concluzie, având în vedere că cererea a fost formulată în baza disp. art.1345 NCPC, raportat 
la valoarea obiectului cererii şi la faptul că domiciliul pârâtului este situat în circumscripţia 
Judecătoriei Medgidia, instanţa competentă să se pronunţe cu privire la cererea formulată de 
reclamantul IPJ Constanţa   împotriva pârâtului [...] este Judecătoria Medgidia. 

Sentinţa civilă nr. 10/CM/15.12.2016 
Judecător redactor Mariana Bădulescu 

 
 

43. Cereri de lămurire și completare dispozitiv. Invocarea de către petent 
a art. 442 Cod procedură civilă care reglementează procedura îndreptării erorii 
materiale. Încălcarea autorității de lucru judecat. 

 
 Din perspectiva art. 442 Cod procedură civilă, îndreptarea unei hotărâri judecătorești poate 
interveni atunci când există erori materiale sau omisiuni privind numele, calitatea părților sau referitoare la 
calcule. 
 În cererile formulate, petentul nu invocă nici o astfel de eroare. Acesta exprimă nemulțumiri 
privitoare la soluția pronunțată și invocă pretinse greșeli de judecată ce nu pot fi analizate în această 
procedură. 
 Din perspectiva art.443 Cod.pr.civ., lămurirea unei hotărâri se poate realiza atunci când aceasta 
este necesară în privința înțelesului, întinderii sau aplicării dispozitivului sau dacă aceasta cuprinde 
dispoziții contradictorii. Este vorba așadar de dispoziții contradictorii, adică de cuprinsul dispozitivului 
hotărârii. 
 În realitate, reclamantul critică soluția de respingere a apelului, urmărind o nouă judecată a cauzei 
în condițiile în care hotărârea este definitivă și nu a fost exercitată vreo cale de atac extraordinară, ceea ce 
nu este admisibil întrucât se urmărește încălcarea autorității de lucru judecat stabilită de art.430 
Cod.pr.civ., astfel încât, în această procedură, nu pot fi analizate aspecte care privesc fondul cauzei. 

 
Art.442, 443 și 444 Cod procedură civilă 

Art.430 Cod procedură civilă 
 

Prin cererile formulate la data de 06.01.2016, petentul X, în calitate de apelant intervenient 
şi de mandatar al apelantei reclamante [...] şi al apelantului intervenient Y a solicitat lămurirea şi 
completarea dispozitivului deciziei civile nr. 308/AS/04.11.2015, pronunţate de Curtea de Apel 
Constanţa, în dosarul civil nr. …/118/2013 şi înlăturarea dispoziţiilor potrivnice în conformitate cu 
dispoziţiile art.442 Cod procedură civilă. 
  În prima cerere, petentul a solicitat ”lămurirea dispozitivului și înlăturarea dispozițiilor 
potrivnice în conformitate cu dispozițiile art.442 Cod.pr.civ.”; în motivarea primei cereri, petentul a 
arătat că nu înţelege de ce instanţa de apel nu a consemnat în încheierea de şedinţă din data de 
20.10.2015 faptul că a pus în discuţie compatibilitatea completului şi răspunsul doamnei preşedinte 
[…]; că nu înţelege de ce instanţa de apel nu a citit motivele de apel deoarece ar fi realizat că 
motivele au fost formulate în termenul legal şi mai mult decât atât, nu numai că a invocat excepţia 
incompatibilităţii absolute, dar a şi motivat-o; în acest sens, petentul redă parte din motivele de apel; 
arată că, întrucât în ”coduri” nu a regăsit niciun text de lege care să permită judecătorului să 
”imixtioneze în textul de lege, în sensul să modifice legea”, solicită instanţei de apel să lămurească 
temeiul legal prin care a transformat o excepţie de interes public în excepţie de interes privat; sunt 
redate textele art. 7, 20 şi 174  din Codul de procedură civilă; arată petentul că nu înţelege de ce 
instanţa de apel a judecat împotriva următoarelor dispoziții legale: art.41 și 42 Cod procedură civilă; 
petentul citează în continuare din ”decizia 46/AS” ”păreri anterior exprimat cu privire la cauză”;  
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 În cea de a doua cerere, conformitate cu dispozițiile art.444 Cod procedură civilă, petentul 
solicită instanţei de apel pronunţarea asupra cererii de intervenţie principală admisă în principiu în 
şedinţa publică din 06.01.2014, cerere nesoluţionată în opinia sa nici de prima instanţă şi nici de 
instanţa de apel; ptentul evocă dispoziţiile art.5, 65 şi 204 din Codul de procedură civilă. 

  În continuare, petentul arată că modifică cererea de intervenţie principală admisă în 
principiu în şedinţa din 06.01.2014, în sensul că va avea trei capete de cerere, după cum urmează: 

1. Solicită dreptul la pensie şi drepturile de pensie cuvenite titularului X, doar constatate prin 
decizia 99963 din 05.10.1992, dar niciodată plătite, drepturi de pensie (tăiate) prejudiciate 
de pârâtă prin fapt ilicite; 

2. Obligarea pârâtei la ridicarea unui monument funerar pe care să scrie: Ridicat de C.J.P. 
Buzău în semn de recunoaştere a decesului în accident de muncă - nu a bolii obişnuite, cum 
a susţinut petentul; 

3. Daune morale în cuantum apreciat de instanţă. 
   Petentul înţelege să se prevaleze de următoarele probe: înscrisurile din dosarul administrativ, 
expertiză contabilă pentru a se stabili cuantumul prejudiciului cauzat prin fapta ilicită, decizia 
99963/05.10.1992, în legătură cu care arată că data de punere în plată 01.09.1992 ”a fost desfiinţată 
pur şi simplu prin tăiere de către pârâtă”. 
 Întrucât legiuitorul oferă posibilitatea părţilor de a se prevala de dispoziţiile art.327, 328 
Cod procedură civilă privitoare la prezumţiile legale, consideră că ştergerea datei de punere în plată 
a drepturilor de pensie, face împotriva pârâtei „dovada faptului cunoscut, vecin şi conex” că, în 
acelaşi timp cu prejudicierea drepturilor de pensie a fost anulat şi dreptul la pensie. 
 Petentul evocă dispoziţiile art.7 din Legea nr.3/1977, art.1225, 1226, 1242 şi 1247 Cod civil. 
  În continuare, petentul arată că un alt factor care confirmă nulitatea absolută a deciziei 
99963/05.10.1992 este anul 1994 trecut peste cel desfiinţat, 1992, considerând că anul respectiv, 
probabil, face trimitere la decizia 99963/04.04.1994, care la rândul ei cade sub incidenţa 
dispoziţiilor articolelor mai sus menţionate, pentru următoarele considerente: 

- urmaşă încadrată în grad de invaliditate, este o categorie de pensie inexistentă din punct de 
vedere legal, neregăsindu-se în Legea nr.3/1977; 

- faptul că a fost emisă „urmare a examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la 
numărul 1126 din 23.01.1994” iar decizia 99963/05.10.1992 a fost emisă „urmare a 
examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la numărul 3935 din 26.08.1992” 
confirmă odată în plus că dreptul la pensie şi drepturile de pensie cuvenite titularului Leau 
Crăciun au fost prejudiciate prin fapte ilicite. Amestecând cele două decizii cu scopul 
evident de a ascunde faptele ilicite, pârâta nu a făcut decât să investească ambele decizii cu 
nulitate absolută. Dosarul 1126 din 23.02.1994 a fost ”zămislit”, în opinia sa, din două 
motive: ”primul motiv, să ascundă jaful ilicit din dosarul 3935 din 26.08.1992 şi al doilea 
motiv, să ducă în eroare instanţele de judecată care judecă sub auspiciul clarviziunii 
vederii, nu pe prezumţii legale astfel încât să fie convinse că drepturile acordate au drept 
izvor calitatea de urmaş de pe urma susţinătorului decedat.” 
Consideră că aceste împrejurări nu sunt reale întrucât drepturile acordate şi pretinse ilicit că 

ar fi de urmaş, au drept izvor dosarul de pensionare numărul … din 23.02.1994 pe baza căruia s-a 
instituit o pensie de invaliditate gradul II; Decizia asupra capacităţii de muncă nr.632 din 
24.03.1994 privind pe [...], în vârstă de 51 ani, emisă de comisia de expertiză medicală şi recuperare 
a capacităţii de muncă pe baza diagnosticului clinic şi funcţional, gradul II de invaliditate, 
demonstrează fără niciun dubiu că [...] a primit pensie de invaliditate; petentul invocă textul art.31 
din Legea nr.3/1977; decizia asupra capacităţii de muncă nr.2180 din 26.10.1995 dovedeşte chiar şi 
celor de rea credinţă că [...] a primit pensie de invaliditate, nu de urmaş; stipularea, din josul paginii, 
că a fost sistată şi tăiată în urma referatului din octombrie 1995, evidenţiază că s-a respectat 
întocmai litera de lege a art.31 din Legea nr. 3/1977 menţionat; decizia asupra capacităţii de muncă 
nr. … din 04.09.1997 este deosebit de relevantă cu privire la reconfirmarea pensiei de invaliditate; 
se observă vârsta de 55 ani şi în căsuţa „termen revizuie” notat „limită de vârstă”.  
  Petentul invocă dispoziţiile art. 34 din Legea nr. 3/1977 şi arată că din septembrie 1997, [...] 
a primit pensie pentru limită de vârstă. Mai arată că ulterior, pensia pentru limită de vârstă a fost 
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împărţită la doi, fiind ilicit numită de pârâtă, pensie pentru doi urmaşi; întrucât cuantumul de 218 lei 
rămas după ”împărţeală” nu acoperea minimul de 350 lei, pârâta mai adaugă 132 lei pensie socială. 
Notele de pe imaginea de plată aparţin unui expert contabil. 
   Pentru aceste motive, petentul solicită admiterea cererilor. 
  Au fost anexate următoarele înscrisuri: decizia nr. 99963 din 05.10.1992, decizia nr. 99963 
din 04.04.1994, Decizia asupra capacităţii de muncă nr.632 din 24.03.1994, Decizia asupra 
capacităţii de muncă nr.2180 din 26.10.1995, Decizia asupra capacităţii de muncă nr…. din 
04.09.1997, imagine de plată din 11.06.2010, Decizia privind împărţirea pensiei de urmaş. 
 Analizând cererile formulate de petentul X, Curtea reține următoarele: 

În cauza dedusă judecăţii, Curtea a dispus prin decizia civilă nr. 308/AS/04.11.2015 
respingerea apelului declarat de reclamanta [...], prin mandatar X, şi de intervenienţii X şi Y, prin 
mandatar X, împotriva sentinţei civile nr. 466 din 3 martie 2014 şi a încheierilor interlocutorii din 
18.11.2013, 06.01.2014, 03.03.2014, 03.03.2014, pronunţate de Tribunalul Constanţa în dosarul 
civil nr.7117/118/2013, în contradictoriu cu intimata pârâtă Casa Judeţeană de Pensii Buzău, ca 
nefondat.   
  Se constată că petentul, deşi îşi califică cererea din 06.01.2016 drept o cerere de lămurire a 
dispozitivului, indică prevederile art.442 Cod.pr.civ. care reglementează procedura îndreptării 
erorilor materiale. 
 Printr-o cerere separată, din aceeași zi, petentul solicită și pronunțarea asupra cererii de 
intervenție principală, invocând dispozițiile art.444 Cod.pr.civ.. 
 Față de această situație, Curtea urmează a analiza cererile formulate atât din perspectiva 
art.442 Cod.pr.civ., cât și a art. 443 și 444 Cod.pr.civ., verificând deci susținerile petentului în 
privința unor pretinse erori materiale, omisiuni de soluționare a unor cereri și a pretinsei necesități 
de a se lămuri hotărârea. 
 Din perspectiva art.442 Cod.pr.civ., îndreptarea unei hotărâri judecătorești poate interveni 
atunci când există erori materiale sau omisiuni privind numele, calitatea părților sau referitoare la 
calcule. 
 În cererile formulate, petentul nu invocă nici o astfel de eroare. Aceste exprimă nemulțumiri 
privitoare la soluția pronunțată și invocă pretinse greșeli de judecată ce nu pot fi analizate în această 
procedură. 
 Din perspectiva art.443 Cod.pr.civ., lămurirea unei hotărâri se poate realiza atunci când 
aceasta este necesară în privința înțelesului, întinderii sau aplicării dispozitivului sau dacă aceasta 
cuprinde dispoziții contradictorii. Este vorba așadar de dispoziții contradictorii, adică de cuprinsul 
dispozitivului hotărârii. 
 Prin decizia pronunţată  de instanță, a cărei lămurire se cere, s-a respins ca nefondat apelul, 
dispozitivul fiind cât se poate de clar. 
 Prin cererile formulate, însă, petentul exprimă anumite nelămuriri proprii și formulează 
alegații fără suport (cum ar fi nelămurirea privind motivele pentru care instanța de apel nu ar fi 
studiat, în opinia petentului, motivele de apel), în sensul că nu înțelege de ce s-a pronunțat această 
soluție sau de ce s-a procedat într-un anumit mod pe parcursul judecății în legătură cu unele aspecte 
invocate. 
 Curtea a exprimat considerentele pentru care a pronunțat decizia în apel iar nelămuririle 
personale ale petentului în legătură cu judecata cauzei nu se încadrează în cazurile prevăzute de 
art.443 Cod.pr.civ.. Acesta are posibilitatea, dacă nu are cunoștințe de specialitate, să solicite 
consultații unui avocat, în procedura lămuririi hotărârii prevăzute de art. 443 Cod.pr.civ. instanța 
neputând fi chemată să ofere lămuriri suplimentare față de cele cuprinse în încheierile prin care s-au 
dispus diferite măsuri sau în hotărârea prin care s-a soluționat cauza și nici de a da lămuriri cu 
privire la susțineri jignitoare fără niciun suport. 
 În realitate, reclamantul critică soluția de respingere a apelului, urmărind o nouă judecată a 
cauzei în condițiile în care hotărârea este definitivă și nu a fost exercitată vreo cale de atac 
extraordinară, ceea ce nu este admisibil întrucât se urmărește încălcarea autorității de lucru judecat 
stabilită de art.430 Cod.pr.civ., astfel încât, în această procedură nu pot fi analizate aspecte care 
privesc fondul cauzei. 
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 În legătură cu pretinsa omisiune de a soluționa cauza, din perspectiva art.444 Cod.pr.civ., se 
constată, de asemenea, că cererea nu este întemeiată. 
 Astfel, cererea de intervenție a fost respinsă de prima instanță pentru autoritate de lucru 
judecat, ca și cererea principală. Prin decizia pronunţată  de Curtea de Apel  Constanţa s-a respins 
ca nefondat apelul, reținându-se că există autoritate de lucru judecat, astfel cum a stabilit prima 
instanță. 
 Reținându-se autoritatea de lucru judecat, cererile (principale și de intervenție) nu mai 
puteau fi analizate în fond, tocmai acesta fiind scopul art.431 alin.1 Cod pr.civ. prin efectele 
atribuite lucrului judecat. 
 Numai dacă instanța de control judiciar ar fi considerat că nu există autoritate de lucru 
judecat și ar fi admis apelul, cu consecința anulării hotărârii primei instanțe și rejudecării fondului 
cauzei, s-ar fi putut pune problema soluționării tuturor cererilor, ceea ce nu este cazul de față. 
 De asemenea, cererea de intervenție nu poate fi analizată în prezenta procedură nici în forma 
inițială și nici cu vreo modificare propusă de petent, cauza fiind soluționată în mod definitiv, iar 
hotărârea bucurându-se de autoritate de lucru judecat, în condițiile în care s-a stabilit că nu sunt 
îndeplinite condițiile admiterii cererii de completare a dispozitivului. 

Decizia civilă nr. 396/AS/14.06.2016 
Judecător redactor Răzvan Anghel 

 
 
 
 
 

Preşedinte Secţia I Civilă, 
RĂZVAN ANGHEL 


