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1. Constatarea raporturile de muncă derulate între părţi, în lipsa încheierii 

contractului individual de muncă în formă scrisă; răspunderea 

angajatorului; interdicţie absolută instituită în sarcina oricărui angajator de 

a aplica un tratament diferit unui salariat de sex feminin, exclusiv pe temeiul 

sarcinii 

Temei de drept: art. 16 alin. 1 şi art. 57 alin. 5 şi 6 din Codul Muncii combinate cu 

art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 Cod procedura civila; Directiva 76/207 - 

actualmente Directiva 2006/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 iulie 

2006 privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al egalității de 

tratament între bărbați și femei în materie de încadrare în muncă și de muncă (reformă) 

Rezumat: Deşi nu se contestă nu numai dreptul, dar şi obligaţia pârâtei de 

a realiza o procedura de selecţie a personalului, având în vedere domeniul său de 

activitate şi sarcinile specifice decurgând din oferta educaţională, totuşi aceasta 

procedura de selecţie trebuie să respecte rigori de transparenţă, echitate şi mai 

ales legalitate. Aprecierea ca necesară a unei perioade mai îndelungate de 
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verificare a aptitudinilor personale şi profesionale trebuie realizată şi subsumată 

prevederilor legale imperative, în acest sens fiind permisă, potrivit art.31 alin.1 

C.muncii, încheierea contractului individual de muncă pe o perioada de proba de 

90 de zile, contract ce poate fi încetat printr-o simplă notificare scrisă. Nu în 

ultimul rând, o procedură de selecție nu poate justifica sau autoriza prestarea de 

activităţi lucrative, specifice dreptului muncii, în beneficiul prezumtivului 

angajator, anterior încheierii raportului de muncă. În consecinţă în perioada de 

timp cuprinsă între 15.08.2013-30.09.2013 între părţi au existat raporturi de 

muncă, prin raportare la Decizia nr.37/07.11.2016 pronunţată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, la 

solicitarea prezentei instanţe. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 85/14 

februarie 2017 

Prin sentinţa civilă nr. 1702 din 10.07.2015 Tribunalul Iaşi a hotărât următoarele:  

„Admite acţiunea formulată de reclamanta X în contradictoriu cu pârâta Asociaţia Y – 

Grădiniţa Y. 

Constată că raporturile de muncă derulate între părţile din prezenta cauză în perioada 

15.08.2013-30.09.2013 s-au desfăşurat în baza unui contract individual de muncă, cu normă 

întreagă de muncă (8 ore/zi), cu un salariu lunar brut de 800 lei. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei drepturile salariale cuvenite pentru perioada 

15.08.2013-30.09.2013. 

Obligă pârâta să vireze la bugetele specializate ale statului contribuţiile obligatorii 

aferente contractului individual de muncă al reclamantei pentru perioada 15.08.2013-

30.09.2013. 

Ia act de renunţarea reclamantei X la judecarea capătului de cerere privind reintegrarea 

la pârâtă. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei o despăgubire egală cu indemnizaţia integrală 

de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, pentru minora Z, născută la 07.05.2014, 

stabilită cu luarea în considerare şi a drepturilor salariale acordate prin prezenta hotărâre. 

Obligă pârâta să plătească reclamantei daune morale în cuantum de 3.500 euro, ce vor 

fi plătiţi la cursul BNR la data plăţii efective.” 

Pentru a pronunţa aceasta soluţie, prima instanţa a reţinut următoarele 

considerente de fapt şi de drept:  

Prin cererea înregistrată la această instanță sub nr. XXX6/99/2014 reclamanta X a 

arătat că, la data de 15 august 2013 a fost solicitata de SC Gradinița “Y” SRL sa lucreze ca 

invatatoare la clasa 1, întrucat detine diplomă cu dubla specializare invatator - educator. Și-a 

dat demisia de unde lucra anterior si a semnat un contract de munca în doua exemplare cu 

patrAA Scolii “Y”, doamna AA. Desi a insistat, niciodata nu a primit un exemplar de 

contract. In luna septembrie 2013, a avut loc deschiderea anului scolar, festivitatea de 

deschidere tinandu-se pe stadionul din incinta Seminarului DD, iar personalul scolii si 

conducerea, doamna AA cat si elevii claselor primare fiind imbracati in uniforme scolare cu 

insigna Scoala “Y”, unde a fost prezentata la clasa ca invatatoarea elevilor. La sfarsitul lunii 
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septembrie 2013, mai exact pe 20 septembrie 2013, in timpul programului de lucru cu copiii, 

s-a simtit foarte rau si secretara scolii, doamna CC, a fost nevoita sa cheme salvarea. A fost 

tratata in incinta scolii, dupa care a fost dusa acasa de catre o colega. Ulterior, a aflat ca este 

insarcinata si a anuntat conducerea scolii. Doamna AA a refuzat sa-i plateasca salariul pe 

perioada lucrata la scoala si deasemeni sa ii înmâneze exemplarul la contractul de munca. A 

incercat sa o convinga sa iși dea demisia, avand o sarcina cu probleme, pe motiv ca nu va face 

fata stresului de la serviciu. Stia ca legea sprijina femeile însarcinate, intrucat a refuzat, 

convinsa fiind ca este angajata la Scoala “Y”, scoala particulara, cu forme legale. Doamna AA 

a recunoscut apoi ca nu i-a facut contract de munca si i-a propus sa continue sa lucreze la 

negru. A refuzat categoric si a solicitat salariul pe perioada lucrata. La inceputul lunii 

octombrie 2013, a fost internata in spital, afland ca pentru a duce sarcina la capat trebuie sa 

facă repaus Ia pat cu minim de efort, sa urmeze tratament injectabil si spitalizare periodica. 

Constienta fiind ca doamna AA de la Scoala “Y” nu i-a făcut contract de muncă, a realizat că 

nu are asigurare medicala si avand diploma de invatator – educator, a solicitat un post de la 

inspectorat ca invatatoare. In data de 10 octombrie 2013 a semnat contractul de munca cu 

Scoala de Arte “CC” - T., ea avand domiciliul in Iasi, facea naveta zilnic punandu-i viata 

copilului in pericol pentru a fi angajata cu forme legale si a beneficia de asigurare medicala. 

Abia la jumătatea lunii octombrie, la insistentele sotului reclamantei, doamna AA de la Scoala 

“Y”, i-a platit perioada lucrata in scoala, dar a platit-o la negru, fara sa semneze un stat de 

plata.  

In luna noiembrie 2013, neputand continua cu naveta, din cauza riscului de a pierde 

sarcina, a intrat in concediu pe risc maternal. 

Datorita problemelor medicale, nu a putut sa facă formalitatile legale pentru a se 

deschide o ancheta in privinta contractului de munca si munca la negru la Scoala “Y”. In anul 

prezent 2014, luna septembrie, din cauza nerespectarii legii de catre doamna AA de la Scoala 

“Y”, nu va beneficia de indemnizatie si de concediul de crestere a copilului, intrucat la stagiul 

de cotizare de pe luna septembrie 2013 nu s-a virat nimic catre stat de la angajator si astfel nu 

indeplinește conditiile impuse de Agentia Judeteana de Plati pentru indemnizatie, celor 12 

luni lucrate anterior nasterii copilului.  

Mentionează ca a solicitat adeverinta de vechime pentru perioada lucrata la Scoala 

“Y”, în scris, prin fax, cu confirmare, la data de 13 august 2014. A asteptat indeplinirea 

termenului legal prevazut de legiutor, insa nu a primit nici un raspuns din partea doamnei AA 

de la scoala particulara “Y”.  

In dovedirea celor afirmate depune următoarele dovezi: fisa din sistem conform cu 

originalul de la ambulanta din data de 20 septembrie 2013, solicitarea In scris a adeverintei 

pentru vechimea perioadei lucrate, prin fax, stagiul de cotizare de la Casa Judeteana de Pensii 

Iasi, poze de la deschiderea anului scolar din septembrie 2013.  

Arată că depune aceasta plângere pentru a se înregistra contractul de munca pe 

perioada 15 august 2013- 30 septembrie2013, lucrata ca învatatoare la clasa I, la Scoala “Y”, 

a intra in posesia adeverintei de vechime pentru a beneficia de indemnizatie si concediu de 

crestere a copilului. Solicită daune morale si financiare din partea SC Gradinita “Y” SRL, 

reprezentant doamna AA.” 

Prin rezoluția dată în faza de regularizare a dosarului s-a pus în vedere reclamantei să 

precizeze obiectul acțiunii.  
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Prin precizările depuse la data de 10 oct 2014 reclamanta a precizat că obiectul cererii 

de chemare in judecata il reprezinta: - constatarea raporturilor contractuale de munca ce au 

existat intre subsemnata reclamanta, si parata, Asociatia “Y”, prin director AA incepand cu 

luna august 2013; - constatarea incetarii nelegale a raporturilor de munca dintre reclamanta si 

parata, ca urmare a constatarii; de catre parata, in luna septembrie 2013, a faptului ca 

reclamanta ramasese insarcinata, -obligarea paratei la plata drepturilor salariale cuvenite, in 

cuantumul legal, incepand cu luna august 2013 si pana la reintegrarea sa, -obligarea paratei la 

plata tuturor obligatiilor fiscale si a contributiilor sociale aferente salariului cuvenit pentru 

aceeasi perioada, -obligarea paratei la plata daunelor materiale pricinuite de neincheierea in 

forma legala a contractului individual de munca si de incetarea nelegala a raporturilor de 

munca, reprezentand contravaloarea indemnizatiei de crestere a copilului pe care nu am fost 

indreptatita sa o primească din cauza neindeplinirii stagiului anterior de cotizare de 12 luni, -

obligarea paratei la plata de daune morale, in cuantum de 3500 de euro, -reintegrarea sa in 

functia de invatator in cadrul Scolii “Y”. 

În probatiunea cererii de chemare in judecata, solicita proba cu inscrisuri, proba cu 

interogatoriul paratei, proba cu 3 martori: AA, BB si DD, proba cu expertiza contabila pentru 

determinarea exacta a cuantumului sumei drepturilor salariale cuvenite începând cu luna 

august 2013 și orice alt mijloc de proba a carui necesitate ar reiesi din dezbateri. 

Legal citată, pârâta a depus intâmpinare prin care solicită respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată, din următoarele motive: 

Situaţia de fapt descrisă de reclamantă nu este reală. 

 In fapt, reclamanta a aflat de la o angajată de-a şcolii noastre despre faptul că 

instituţia noastră dorea să angajeze o persoană pe un post de învăţătoare. Aceasta s-a prezentat 

personal la sediul nostru şi a arătat că este interesată de acest post de învătătoare. Reclamanta 

lucrase anterior ca educatoare, motiv pentru care nu avea experienţa necesară pentru a fi 

angajată pe postul de învăţătoare pe care instituţia noastră îl scotea la concurs. Cu această 

ocazie, i s-a comunicat procedura de recrutare a personalului, procedură înregistrată sub nr. 

150/24.05.2013. În această procedură se menţionează expres faptul că „dacă persoanele 

candidate sunt compatibile cu cerinţele postului şi cu mediul organizaţional din Şcoala “Y”, 

vor fi programati pentru a veni la clasa și a se familiariza cu elevii din clasa unde este postul 

vacant timp de 1-2 zile, sub coordonarea unui cadru didactic din școală. Fiecare candidat va 

sustine o probă practică la clasa cu care s·a familiarizat. Învățătorii vor sustine 4 lectii (Ia 4 

obiecte diferite) asistate de comisia metodică şi/sau director.” Contractul de muncă se 

semnează după parcurgerea acestor proceduri şi alegerea candidatului potrivit, potrivit acestei 

proceduri de selecţie. 

 In acord cu această procedură, reclamanta a venit ocazional după începerea anului 

şcolar la sediul nostru pentru a se familiariza cu copiii şi cu tipul de activităţi desfăşurate la 

clasă. Inainte de începerea anului şcolar, instituţia noastră nu a desfăşurat activităti specifice 

didactice, astfel încât susţinerea reclamantei conform căreia aceasta a muncit, fără acte de 

muncă, la instituţia noastră, înainte de începerea anului şcolar nu poate fi primită. Reclamanta 

a venit o dată – de două ori la sediul nostru pentru a afla detalii despre specificul postului şi a 

se interesa despre procedura de selecţie. La data deschiderii anului şcolar (16 septembrie), 

reclamanta a participat la festivităţile ocazionate de acest eveniment, în calitate de invitat și 

candidat la postul de învățător. Pentru a se integra in colectiv i s-a pus la dispoziţie una dintre 
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uniformele şcolii noastre, pe care a purtat-o la aceste festivitati. A stat ca invitat alături de 

clasa de copii la care urma să se prezinte pentru familiarizarea cu copii şi activitatea didactică 

de învăţătoare. Fotografiile depuse de reclamantă la dosar o înfăţişează atât alături de o clasă 

de copii, dar și de învăţătoarea clasei respective, dna GG.  

In zilele următoare, reclamanta a venit timp de câteva ore la sediul paratei şi a 

participat la orele de la clasă ale d-nei învăţătoare GG. Nu a respectat programul inițial stabilit 

cu conducerea instituţiei după care trebuia să se realizeze familiarizarea ei cu elevii clasei 

unde urma sa sustina lectiile de proba, întrucât a motivat că nu se simte bine, că are o 

indigestie severă care o incapacitează. Nu i s-a impus respectarea acelui program. În data de 

20.09.2013, când aceasta s-a prezentat la sediul nostru, după o scurtă perioadă de timp de 

când venise, în acea zi, la şcoală, a spus că i s-a făcut rău, situaţie care a impus chemarea 

serviciului de ambulanţă pentru asistenţă medicală. 

La câteva zile după acest moment, reclamanta a spus că nu intenţionează să finalizeze 

procedura de selecţie pentru recrutare, întrucât era însărcinată, că sarcina era dificilă şi că 

medicii i-au recomandat repaus total pe perioada sarcinii. 

Conducerea şcolii a înţeles situaţia acesteia şi i s-a spus că, în cazul în care situaţia 

sarcinii ei se stabilizează şi doreşte să reia procedura de selecţie, să anunţe, asigurând-o de 

asistența şi ajutor. Relevant pentru modul în care reclamanta a prezentat situaţia de fapt, 

denaturând-o şi interpretând greşit natura juridică a raporturilor ce au existat între ea şi 

instituţia scolara este şi faptul că aceasta a aşteptat un an pentru a ne acţiona în judecată. La 

adresa acesteia din 13.08.2014 i-a comunicat un răspuns în sensul celor menţionate anterior. 

Raportat la aceste aspecte, se impune ca instanta să constate că nu au existat raporturi 

specifice raporturilor de muncă între parata şi reclamantă, că aceasta a interpretat greşit scurta 

activitate pe care aceasta a desfăşurat-o la instituţia noastră, activitate care s-a circumscris 

procedurilor interne de selecţie şi recrutare pe postul de învăţătoare, procedură pe care a 

cunoscut-o şi şi-a asumat-o. 

In ceea ce priveşte pretenţiile acesteia de a fi obligata parata la plata daunelor morale, 

pe de o parte, aceasta nu şi-a precizat cuantumul acestor pretenţii şi nu le-a justificat, arătând 

în ce constau acestea, iar pe de altă parte, neexistând culpă din partea paratei în privinţa 

modului în care s-au derulat relaţiile dintre aceasta şi parata, să fie considerate neîntemeiate şi 

să fie respinse.  

Reclamanta, prin apărător ales, a depus la dosar în cadrul ședinței de judecată din de 

04.05.2015 , în dublu exemplar, un CD audio/video C.D. cu înregistrarea festivității de 

deschidere a anului şcolar 2013 la școala pârâtă, astfel cum s-a arătat verbal în cadrul ședinței 

de judecată.  

La termenul de judecată din data de 04.05.2015 martorele, toate angajate la pârâtă, s-

au prezentat în fața instanței și au fost audiate în prezența reprezentantului legal al pârâtei – 

doamna director AA, aspect consemnat în încheierea de ședință de la termenul de judecată 

respectiv.  

Având în vedere actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarea situație 

de fapt:  

Pârâta Asociaţia Y – Grădiniţa Y este o persoană juridică de drept privat constituită în 

anul 2009 având printre scopurile declarate și pe acela al realizării unei grădinițe (hotărârea de 

înscriere în registrul asociațiilor și fundațiilor și Statutul Asociației “Y”). Grădinița pârâtei a 
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funcționat sub denumirea cunoscută public de SC Grădiniţa Y SRL, sub această denumire 

fiind încheiat și contractul de asistență juridică al pârâtei, precum și Întâmpinarea depusă 

pentru pârâtă. Pârâta a arătat la 06.04.2015 forma juridică sub care există și funcționează, 

respectiv Asociaţia Y, această asociație fiind subiect de drepturi și obligații conform actelor 

anterior indicate.  

Instanța a luat notă de poziția pârâtei de totală negare a oricăror relații contractuale cu 

reclamanta. Din acest motiv susținerile reclamantei din acțiunea introductivă și precizările la 

acțiune, precum și întâmpinarea depusă în numele pârâtei au fost transcrise ad literam, pentru 

a se verifica veridicitatea susținerilor făcute în fața instanței.  

Pârâta a intenționat angajarea pentru anul școlar 2013/2014 de învățătoare, sens în care 

a anunțat organizarea unui concurs pentru acest post. A fost necesară această angajare la 

pârâtă deoarece în anul școlar 2013/2014 a fost înființată clasa I pe școală, după cum rezultă 

din declarația martorei RR. Rezultă în logica și decurgerea firească a lucrurilor că în august 

2013 pârâta încă nu avea reprezentarea finală a numărului de elevi ce se vor înscrie pentru 

clasa I. Probabil se conta pe absolvenții Grădiniței “Y”, însă putea fi vorba despre un număr 

mai mare de elevi, care să poată constitui chiar două clase. 

Instanța reține că pârâta a anunțat prin persoane interpuse recrutarea de personal 

didactic pe postul de învățător și că reclamanta s-a prezentat în scopul angajării la pârâtă pe 

acest post. Faptul dacă pârâta a fost cea care a abordat-o pe reclamantă sau că reclamanta a 

avut inițiativa solicitării de colaborare cu pârâta neavând relevanță asupra naturii juridice a 

relațiilor dintre părți.  

Începând cu luna august 2013 reclamanta și-a dus fetița la grupa mică de la Grădinița 

pârâtei, beneficiind de scutire de taxă școlară, beneficiu acordat doar angajaților. Prezența 

minorei la grădinița pârâtei în perioada 15.08.2013 – 30.09.2013 este atestată de pârâtă prin 

răspunsurile date la întrebările 23 și 24 la Interogator și declarațiile date de martorele RRR și 

SSS, martora SSS arătând că reclamanta şi-a adus fetiţa ta grădiniţă la sfârşitul lunii august 

2013. Ştia de beneficiul acordat angajaţilor reprezentat de gratuitatea cursurilor, ştia că 

reclamanta a beneficiat de această gratuitate pentru fetiţa ei şi era chiar intrigată de acest 

aspect, întrucât reclamanta nu era angajată la Asociaţia “Y”. Doamna AA i-a spus că o ajută 

pe reclamantă, ţinându-i copilul la grădiniţă fără a-i percepe taxă, urmând ca reclamanta să îşi 

rezolve o problem familială. 

Potrivit prevederilor art.86 din Legea nr.1/2011 a educației naționale, forma în vigoare 

în august 2013”(1) Unităţile de învăţământ încheie cu părinţii, în momentul înscrierii 

antepreşcolarilor, respectiv a preşcolarilor sau a elevilor, în Registrul unic matricol, un 

contract educaţional, în care sunt înscrise drepturile şi obligaţiile reciproce ale părţilor. 

Contractul educaţional-tip este aprobat prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului şi este particularizat, la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, prin 

decizia consiliului de administraţie.(2) Nerespectarea prevederilor contractului educaţional-

tip de către unitatea de învăţământ este sancţionată de inspectoratul şcolar, în conformitate 

cu prevederile metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului.” 

Prevederile anterior citate sunt aplicabile și învățământului privat, motiv pentru care 

instanța nu poate primi ca pertinentă poziția pârâtei și a angajaților acesteia conform căreia în 

perioada 15.08.2013 – 31.09.2013 a primit un preșcolar la activitatea didactică zilnică fără a 
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încheia contractul educațional prevăzut de art. 86 din legea nr.1/2011 și fără înscrierea 

minorei în Registrul Matricol. Facilitatea scutirii de taxă școlară se putea trece în acel contract 

educațional sau ca o formă de sponsorizare, însă ea trebuia, de asemenea, să îmbrace forma 

scrisă. Per a contrario, instanța reține că primirea/înmatricularea de către pârâtă a fetiței 

reclamantei în perioada 15.08.2013 – 31.09.2013 fără perceperea de taxă de școlarizare, 

facilitate acordată doar angajaților pârâtei constituie un început de dovadă pentru calitatea 

reclamantei de angajat al pârâtei în aceeași perioadă.  

În plus, această situație de fapt și de drept a fost de natură a crea reclamantei 

reprezentarea că este angajată și, în baza acestei convingeri, reclamanta nu s-a (mai) aflat în 

căutarea unui loc de muncă. Specific activității didactice este faptul că majoritatea posturilor 

vacante sunt scoase la concurs anterior începerii anului școlar.  

În prezenta cauză pârâta a arătat că are o procedură internă privind recrutarea 

personalului, procedură depusă la fila 45 dosar.  

Angajările pe posturile vacante din învățământ, inclusiv cel particular trebuie să 

respecte prevederile din ORDINUL nr. 5.625 din 31 august 2012 privind aprobarea 

Metodologiei de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea posturilor 

didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant particular din invatamantul 

preuniversitar emis de MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI 

SPORTULUI și publicat în M. OF. nr. 732 din 30 octombrie 2012.  

Procedura depusă de pârâtă la dosar respectă în mare liniile de organizare a unui 

asemenea concurs trasate prin art. 18 din această metodologia M.Ed.C.T.S. Instanța subliniază 

și limita de timp în care trebuie să se finalizeze concursul. Așa cum se arată la pct 4 al 

procedurii interne a pârâtei familiarizarea cu elevii de la clasa unde este locul vacant durează 

1-2 zile, sub coordonarea unui cadru didactic din școală, pe cale de consecință, după cele 1-2 

zile de ”familiarizare” urmează proba practică și cunoașterea rezultatului. În speță, pârâta ori 

și-a desconsiderat propria procedură, ori refuză să prezinte actele care au constituit suportul 

legal al unei situații de fapt ce pare a fi neverosimilă fără prestabilirea unor raporturi juridice 

certe între părți.  

Din actele și lucrările dosarului rezultă că la începutul anului școlar 2013/2014 

procedura de ”familiarizare cu elevii” clasei I a candidatelor la postul de învățătoare 

Reclamanta X și GG a fost una excesiv de mare, întinsă până la data de 07.10.2013, dată când 

se încheie contract individual de muncă cu d-na GG, pe postul de educatoare pentru clasa I 

(s.n.). 

D-na GG a fost angajată la pârâtă prin contractul nr. 56/07.10.2013 pe postul de 

Educatoare (cod ocupațional 234202), și abia în anul următor pe postul de Învățătoare (cod 

ocupațional 234102) – Raportul per salariat de la fila 126 dosar, forma electronică de legătură 

cu inspectoratul teritorial de muncă. La dosar s-a mai depus și contractul nr. 56/07.10.2013 cu 

d-na GG în care este trecută funcția de Învățător, înscris care nu poartă viza ITM.  

Cele două acte depuse de pârâtă, ambele cu sigiliul pârâtei și semnătura 

reprezentantului acesteia, sunt contradictorii între ele. În raport de acestea, precum și de 

existența unui catalog 2013/2014 în care d-na GG este trecută ca Învățătoare instanța trage 

concluzia unei tratări foarte lejere de către reprezentanții pârâtei a dispozițiilor legale 

referitoare la încadrarea în muncă a propriului personal și la poziția procesuală în fața 

instanței de judecată.  
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Pârâta a încercat să prezinte în fața instanței, precum și a propriilor angajați faptul că 

în perioada 16.09.2013 – 07.10.2013 (3 săptămâni de ciclu didactic) la Clasa I de la pârâtă în 

fața învățătoarele fără contract de muncă Reclamanta X și GG au desfășurat activități de 

”familiarizare cu elevii” sub supravegherea profesoarei de engleză SS. Asupra cunoașterii 

interne a acestei situații au declarat martorele ZZ și SS. Martora ZZ arată că: ”La clasa I 

învătător, pe post de învătător, în probe, erau doamna Reclamanta X şi doamna GG. De acea 

clasă, în acelaşi timp, de această clasă se ocupa doamna SSS. Doamna SSS ocupă postul de 

profesor de limbă engleză. Invăţător titular la clasa I a rămas doamna GG, începând cu luna 

octombrie – noiembrie 2013.” Declarația martorei SS este în același sens: ” Reclamanta si 

doamna GG au efectuat doar activităti de familiarizare cu copiii, doar sub supravegherea 

mea…. Eu nu am ţinut orele de pregătire cu copii, doar i-am supravegheat.” 

Situația prezentată de pârâtă că în perioada 16.09.2013 – 07.10.2013 (3 săptămâni de 

ciclu didactic) la Clasa I de la pârâtă nu era nicio învățătoare angajată cu contract individual 

de muncă, situație care ar rezulta din actele depuse la dosar de pârâtă nu a fost adusă la 

cunoștința părinților ce și-au înscris copiii la școala pârâtei.  

În postarea pe Facebook din data de 16.09.2013 d-na HH (desigur rudă cu copilul HH, 

lista copii cl. I – fila 169) anunță începerea clasei I în numele copilului ei și postează 

fotografia cu cei 18 copii și directoare AA și reclamanta și încă o doamnă, însoțită de textul 

”Și am început clasa I, colegii mei.” 

Pârâta a avut o poziție procesuală de negare a cererilor reclamantei și oscilantă cu 

privire la calitatea în care era prezentă la serviciu d-na GG Inițial a spus despre aceasta că a 

primit-o pe reclamantă să asiste la orele de la clasa ei (Întâmpinare, fila 44, paragrafele 1 și 2), 

apoi în Răspunsul la Interogatoriu arată că la 1 sept 2013 reclamanta a participat împreună cu 

”dna GG, cealaltă candidată” la ședința din 01.09.2013 în vederea pregătirii începerii anului 

școlar, pentru ca în final să depună contractul individual de muncă încheiat cu dna GG, cu 

începere de la 07.10.2013 (fila 183 dosar). Coroborând cele arătate anterior, așa cum a 

prezentat pârâta situația de fapt, ar rezulta că până la data de 07.10.2013 pârâta nu ar fi avut 

angajat învățător la clasa în fața căreia s-au prezentat atât reclamanta X, dar și A.G.și GG și că 

acei copii de la o școală particulară au petrecut primele 3 săptămâni de an școlar fără să facă 

activitate didactică. O asemenea situație de fapt nu poate fi considerată reală, întreaga 

activitate din învățământ, chiar și cel particular, desfășurându-se sub egida Ministerului 

Educației, după o anumită programă. Catalogul depus la dosar este urmat de un proces-verbal 

de validare întocmit de inspectorii ISJ Iași. Reclamanta a depus o înregistrare făcută la 

deschiderea festivă a anului școlar 2013/2014 la școala pârâtei pe suport CD, a cărui audiere a 

fost făcută în Camera de Consiliu, după rămânerea cauzei în pronunțare. Instanța a consemnat 

următoarele: ” Proces Verbal încheiat astăzi, 09.07.2015, cu ocazia audierii CD-ului depus în 

dovedire de reclamanta X.  

S-a vizionat şi audiat CD-ul în prezenţa tuturor membrilor completului de judecată. 

Se reţine că managera Şcolii “Y”, a cărei voce se aude de la începutul înregistrării, 

prezintă colectivul cu care începe anul şcolar 2013/2014 la festivitatea de deschidere a anului 

şcolar. 

Voce manager Şcoala “Y”: „În aplauze o să o invit pe colega mea, d-na învăţătoare 

PP, o invit pe noua mea colegă, GG, învăţătoare la clasa I.  

De asemenea, tot învăţătoare la clasa I, am să invit pe noua mea colegă, X.” 



9 

 

 Se vede că reclamanta, în uniformă şcolară, se îndreaptă spre pupitrul unde se află 

managera Şcolii “Y”. 

„…şi nu în ultimul rând, am să invit pe colega mea, învăţătoare la clasa 

pregătitoare, ZZ…” Înregistrarea continuă, s-a transcris doar partea relevantă în cauză. ” 

În concluzie, ca situație de fapt certă, instanța reține prezența reclamantei la sediul 

pârâtei în perioada 15.08.2013 – 31.09.2013, aducerea fetiței acesteia la grădinița pârâtei, fără 

taxă, desfășurarea de către reclamantă de activitate didactică pentru pregătirea deschiderii 

anului școlar, prezența reclamantei în fața clasei I și prezentarea reclamantei de către 

Directoarea AA ca fiind învățătoare la clasa I.  

Natura juridică a raporturilor dintre părțile prezentului dosar rezultată din manifestarea 

exterioară a acestei situații de fapt este calificată de instanță ca fiind una specifică raporturilor 

de muncă. Reprezentantul legal al pârâtei – dir. AA – a anunțat public calitatea reclamantei de 

învățător la clasa I a pârâtei, reclamanta a desfășurat public atât activități cu elevii specifice 

funcției didactice de învățător, cât și activități pregătitoare, fapt demonstrat de mail-urile 

purtate cu colegele pentru pregătirea deschiderii anului școlar și a activităților didactice. În 

plus, reclamanta a beneficiat de facilitatea școlarizării fără taxă a fetiței ei, facilitate acordată 

doar angajaților pârâtei.  

Potrivit prevederilor art. 16 alin. 1: „Contractul individual de muncă se încheie (...) în 

formă scrisă (...). Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă 

revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului”. 

Dispoziţiile actuale şi imperative ale art. 16 raportate la eliminarea aliniatului 2 al aceluiaşi 

articol din vechea reglementare instituie forma scrisă ad validitatem a contractului individual 

de muncă în dreptul muncii românesc. 

Pentru acele situaţii, în care forma scrisă se impune ca o condiţie ad validitatem, 

aceasta prezintă următoarele caractere: reprezintă un element esenţial, constitutiv al actului 

juridic; este incompatibilă cu manifestarea tacită de voinţă; este exclusivă.  

Prezentarea publică în data de 16.09.2013 a reclamantei de către reprezentanta legală a 

pârâtei, ca fiind ” tot învăţătoare la clasa I”, reprezintă o manifestare publică explicită a 

calității acesteia de angajată la pârâtă. De la această expunere publică a reclamantei ca 

angajată instanța trage concluzia că anterior respective date se desfășuraseră toate procedurile 

legate de concursul pe postul/posturile de învățător și validarea rezultatelor concursului.  

Cu toate că se reține existența raporturilor de muncă dintre părți, instanța reține totuși 

formarea imperfectă a contractului de muncă, al cărui înscris lipsește și va da eficiență 

prevederilor art. 57 alin. 2 din Codul muncii care consacră în mod expres principiul de bază 

ce cârmuieşte regimul juridic al nulităţii în dreptul muncii român, anume „constatarea nulităţii 

contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor”. Și Curtea Constituţională, prin 

decizia nr. 378/2004, respingând excepţia de neconstituţionalitate a art. 57 alin. 2 din Codul 

muncii şi art. 283 alin. 1 lit. d, a subliniat că „nu are nicio relevanţă dacă nulitatea este 

absolută sau relativă, deoarece în niciun caz nu pot fi anulate prestaţiile efectuate de părţi 

(prestarea muncii, plata salariului, alte drepturi şi obligaţii…)” pe durata desfăşurării 

contractului individual de muncă (de exemplu, nul absolut pentru nerespectarea formei 

scrise). 
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Potrivit prevederilor art. 57 alin. 5 din Codul muncii, persoana care a prestat munca în 

temeiul unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acesteia, 

corespunzător modului de îndeplinire a atribuţiilor de serviciu.  

Prof.I.T. Ion Traian Ştefănescu, în lucrarea Tratat teoretic şi practic de drept al 

muncii, Editura Universul Juridic, p. 294 arată că „în situaţia în care se recunoaşte, chiar şi 

numai parţial, dreptul la plata salariului, se impune acceptarea şi a statutului de salariat al 

persoanei în cauză, astfel cum este stabilit de legislaţia muncii (şi a securităţii sociale), cu 

toate efectele acestuia: spre exemplu, compensarea în bani a concediului neefectuat, plata 

eventualelor ajutoare în cadrul asigurărilor sociale de stat etc.
” 

Din dreptul la plata salariului 

pentru activitatea prestată decurge și dreptul la consecințele juridice ale acestei plăți, respectiv 

dreptul la vechime în muncă și la recunoașterea calității de salariat și de asigurat social și 

medical pentru respectiva perioadă.  

Pentru aceste motive, se va admite acţiunea formulată de reclamanta X, în 

contradictoriu cu pârâta Asociaţia Y – Grădiniţa Y, și se va constata că raporturile de muncă 

derulate între părţile din prezenta cauză în perioada 15.08.2013-30.09.2013 s-au desfăşurat în 

baza unui contract individual de muncă, cu normă întreagă de muncă (8 ore/zi), cu un salariu 

lunar brut de 800 lei. Datorită faptului că, în lipsa înscrisurilor constatatoare, nu s-a putut 

stabili cu exactitate programul zilnic al prezenței reclamantei la sediul pârâtei și salariul 

cuvenit pentru munca sa, instanța a dat eficiență prezumțiilor de program integral remunerat 

cu salariul minim pe economie derivate din actele, lucrările dosarului și dispozițiile legale 

incidente, anterior citate. 

Potrivit art.166 din Codul Muncii, salariul se platește in bani cel putin o data pe luna, 

la data stabilita in contractul individual de munca; întârzierea nejustificata a plății salariului 

sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune interese pentru 

repararea prejudiciului produs salariatului. 

In raport de prevederile art.170 din Codul Muncii, acceptarea fara rezerve a unei parti 

din drepturile salariale sau semnarea actelor de plata in astfel de situatii, nu poate avea 

semnificatia unei renuntari din partea salariatului la drepturile salariale ce i se cuvin in 

integralitatea lor, potrivit dispozitiilor legale sau contractuale. 

Prin urmare angajatorul, in speta parata, avea obligatia de a plati in totalitate drepturile 

salariale cuvenite salariatei. Cum cauza dedusa judecatii este un litigiu de munca, sarcina 

probei revine unitatii angajatoare conf.art. 272 din Codul Muncii, iar parata nu a demonstrat 

ca a achitat aceste drepturi catre reclamanta. 

Dreptul la salariu este considerat corolarul dreptului la munca; el este afirmat in 

Declaratia Universala a Drepturilor Omului, potrivit careia „cel care munceste are dreptul la 

un salariu echitabil si suficient care sa-i asigure lui si familiei sale o existenta conforma cu 

demnitatea umana”. 

Față de situatia mai sus retinuta, raportata la dispozitiile legale enuntate, instanta 

constata ca cererea de obligare a paratei la plata diferentelor de drepturi salariale restante 

pentru perioada 15.08.2013-30.09.2013 este întemeiată, motiv pentru care va admite aceasta 

cerere și va obliga pârâta să plătească reclamantei drepturile salariale cuvenite pentru perioada 

15.08.2013-30.09.2013. 

Angajatorului îi revine obligaţia de a plăti toate contribuţiile şi impozitele aflate în 

sarcina sa, precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în 



11 

 

condiţiile legii, astfel cum prevede art.40 alin.2, lit.f din Codul muncii, motiv pentru care va fi 

obligată pârâta să vireze la bugetele specializate ale statului contribuţiile obligatorii aferente 

contractului individual de muncă al reclamantei pentru perioada 15.08.2013-30.09.2013. 

În temeiul art. 406 NCPC instanța ia act de renunţarea reclamantei X la judecarea 

capătului de cerere privind reintegrarea la pârâtă. 

Reclamanta a mai solicitat obligarea paratei la plata daunelor materiale pricinuite de 

neîncheierea in forma legala a contractului individual de munca si de incetarea nelegala a 

raporturilor de munca, reprezentand contravaloarea indemnizatiei de crestere a copilului pe 

care nu a fost indreptatita sa o primească din cauza neindeplinirii stagiului anterior de cotizare 

de 12 luni. 

 Instanța reține că situația reclamată a fost una reală și este dovedită în cauză cu 

adeverințele de salariat eliberate de angajatorul SC “SSM” SRL și Școala Gimnazială ”CA” 

T. precum și cererea din data de 18.07.2014 adresată ANPIS – AJPIS Iași pentru acordarea 

indemnizației de creștere a copilului ce poartă rezoluția ”respingere, lipsă stagiu 1 lună, 

09/2013”.  

În considerentele anterior expuse, instanța a arătat motivele pentru care a reținut și 

constatat prin prezenta hotărâre faptul că raporturile de muncă dintre părți s-au derulat în 

perioada 15.08.2013-30.09.2013 în temeiul unui contract individual de muncă, cu toate 

consecințele juridice ce decurg din această situație, respectiv reținerea acestei perioade ca 

vechime în muncă și stagiu de cotizare prin obligarea pârâtei la plata contribuțiilor 

corespunzătoare la bugetele specializate ale statului. 

Potrivit dispoziţiilor art. 253 alin. 1 din Codul muncii, angajatorul este obligat, in 

temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale, sa îl despăgubească pe salariat 

in situația in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in 

timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau in legătura cu serviciul.  

Astfel, din analiza acestor prevederi legale rezultă că, pentru a exista răspundere 

patrimonială, este necesar să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: calitatea de 

angajator al salariatului păgubit; fapta ilicită a angajatorului, săvârşită în legătură cu munca 

salariatului; prejudiciul cauzat patrimoniului salariatului; raportul de cauzalitate între fapta 

ilicită şi prejudiciu; vinovăţia angajatorului. 

În examinarea cererii de acordare de despăgubiri materiale instanța va avea în vedere 

faptul că stabilirea naturii juridice a raporturilor dintre părți a fost făcută, deși cu efect 

retroactiv, doar la data pronunțării prezentei hotărâri. Pe cale de consecință, se va avea în 

vedere situația de fapt și de drept astfel cum a fost ea percepută de părți în perioada 

15.08.2013-30.09.2013.  

Potrivit prevederilor art. 1359 C.civil ”Repararea prejudiciului constând în vătămarea 

unui interes” - autorul faptei ilicite este obligat să repare prejudiciul cauzat şi când acesta este 

urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, dacă interesul este legitim, serios şi, prin felul 

în care se manifestă, creează aparenţa unui drept subiectiv. 

Instanța reține că reclamanta a fost victima unei acțiuni de captație din partea pârâtei, 

reclamantei creându-i-se convingerea că este angajată cu forme legale prin acțiunile pârâtei ce 

au constat în prezentarea reclamantei în public ca învățătoare la pârâtă, primirea fetiței 

reclamantei la grădiniță fără perceperea de taxă de școlarizare, confecționarea pe măsură și 

încredințarea unei uniforme de învățătoare la pârâtă. Martorii audiați din partea pârâtei au 
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încercat să dea o semnificație minoră și chiar ludică faptului prezentării în public al 

reclamantei îmbrăcată în uniforma școlii pârâte, uniformă identică cu cea purtată de 

directoarea școlii și celelalte angajate. Instanța va reține că prezentarea în public a reclamantei 

în uniforma Școlii “Y” reprezenta prin ea însăși o situație de natură a crea reclamantei și 

publicului convingerea angajării reclamantei la pârâtă, situație care, adăugată la celelalte 

anterior enumerate, creau cel puțin aparența în septembrie 2013 a unui statut juridic al 

reclamantei de angajat la pârâtă, aparență ce ar fi putut fi înlăturată doar prin acte scrise și 

manifestări publice neechivoce.  

Instanța va da aplicație deplină prevederilor anterior citate ale art. 1359 C.civil, care 

ocrotește chiar și aparența dreptului și va constata că fapta pârâtei de a induce reclamantei 

convingerea că este angajată și menținerea în această stare o perioadă îndelungată de timp 

reprezintă o faptă ilicită deosebit de gravă. Contestatoarei i-a fost afectată în mod direct viața 

privată, prin imposibilitatea de a percepe corect realitatea statutului ei de persoană angajată 

sau persoană în căutarea unui loc de muncă, persoană asigurată social și medical sau persoană 

fără asigurare, ș.a.m.d.. Prezența zilnică a reclamantei la sediul pârâtei și activitatea 

desfășurată de reclamantă au fost tratate de pârâtă sub semnul derizoriului și chiar în situația 

gravă a urgenței medicale a reclamantei, pârâta nu a înțeles semnificația necesității pentru 

reclamantă a unui statut juridic cert cu privire la încadrarea sa în muncă.  

Instanța va obliga pârâta să plătească reclamantei o despăgubire egală cu indemnizaţia 

integrală de creştere a copilului în vârstă de până la 2 ani, pentru minora Z, născută la 

07.05.2014, stabilită cu luarea în considerare şi a drepturilor salariale acordate prin prezenta 

hotărâre. Această despăgubire la care este obligată pârâta nu reprezintă un venit de substituție 

pentru indemnizația neacordată de la bugetul de stat, ci instanța s-a raportat la cuantumul 

respectivei indemnizații pentru a determina o valoare certă, și acesta este un prag minimal, 

pentru prejudiciul material suferit de reclamantă.  

Legătura de cauzalitate între fapta ilicită şi prejudicierea materială a reclamantei, 

precum și vinovăţia pârâtei rezultă cu evidență din situația de fapt reținută de instanță, astfel 

cum a fost anterior descrisă, rezoluția ”respingere, lipsă stagiu 1 lună, 09/2013” de pe cererea 

din data de 18.07.2014 adresată ANPIS – AJPIS Iași pentru acordarea indemnizației de 

creștere a copilului fiind prin ea însăși o dovadă concludentă în acest sens. Vinovăția pârâtei 

reținută de instanță în prezenta cauză este mai extinsă decât fapta de a nu întocmi în scris acte 

pentru relația de muncă cu reclamanta, constând și în nerespectarea propriei proceduri de 

recrutare a personalului. În procedura internă a pârâtei se prevede o perioadă de 

”familiarizare” cu copiii de 1-2 zile, ori pârâta susține în fața instanței că ar fi permis 

reclamantei să se prezinte zilnic în august/septembrie 2013 pentru familiarizarea cu copiii. 

Finalizarea procedurii de recrutare într-un timp limitat, cât mai scurt, oferă certitudine 

persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și le permite canalizarea eforturilor în 

continuarea căutării. Or, reclamanta a fost obstaculată efectiv de pârâtă în căutarea unui 

angajator serios prin acțiunile de captație și inducere a percepției că este angajată anterior 

descrise.  

In ceea ce priveste cererea de obligare a paratei la plata de daune morale instanta 

considera ca este întemeiata urmând sa o admită avand in vedere urmatoarele: 

Conform dispoziţiilor art. 253 din Legea nr.53/2003 „Angajatorul este obligat, in 

temeiul normelor si principiilor răspunderii civile contractuale sa il despăgubească pe salariat 
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in situaţia in care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in 

timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau in legătură cu serviciul.” 

 Dispoziţiile art. 1349 C.Civil nu fac distincţie după cum prejudiciul este moral sau 

material, astfel încât ambele sunt susceptibile de a fi reparate pe cale bănească, în aplicarea 

principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere. Daunele morale reprezintă reparația 

patrimoniala a atingerii aduse valorilor care definesc personalitatea umană, valori care se 

referă la existenţa fizică a omului, la sănătatea şi integritatea corporală, la demnitate, 

intimitatea vieții private, libertatea de constiință, creația științifică, artistică, literară sau 

tehnică ( art.252 C.Civ.), enumerarea fiind enunțiativă, și nu limitativă. 

Reţine instanţa faptul că, poate fi angajată răspunderea angajatorului pentru prejudicii 

morale în cazul în care prestigiul, demnitatea, onoarea sau imaginea publică a angajatului au 

fost afectate profund în urma unei conduite ilicite sau abuzive. Având în vedere scopul 

reparator, moral, acordarea daunelor morale trebbuie să se întemeieze pe o legătură de 

cauzalitate dovedită între vătămarea pretinsă de către salariat şi fapta angajatorului, de natură 

a produce pretinsa vătămare, sarcina probei aparţinând salariatului lezat, respectiv 

reclamantei. 

În prezenta cauză instanţa reţine faptul că existenţa vătămării intereselor 

nepatrimoniale ale reclamantei rezultă din actele și lucrările dosarului. Astfel, prin 

neîntocmirea în formă scrisă a contractului individual de muncă reclamanta a fost pusă practic 

în imposibilitatea de a-şi asigura subzistenţa şi în plus de a fi în deplină cunoștință cu privire 

la scopul prezenţei ei profesionale la sediul pârâtei. Pe de o parte nu era salarizată, pe de alta, 

nu primea nici o justificare cu privire la această situaţie, pârâta ajungând chiar până la a nega 

orice raport juridic cu ea, așa cum a făcut și prin poziția procesuală adoptată în cauză. 

Afectarea intereselor economice ale reclamantei a fost atât de gravă încât se poate 

prezuma afectarea demnităţii sale, ca urmare a punerii unei persoane în activitate în situaţia de 

a fi tratat ca o persoană aservită, devreme ce angajatorul a considerat că poate beneficia de 

munca sa neplătită. Chiar şi pentru o persoană care ar beneficia de un total suport economic 

din alte surse decât salariul, ar fi cel puţin deranjant ca activitatea sa profesională să fie 

considerată voluntariat în lipsa acordului în acest sens. Instanța reține că este de o gravitate 

deosebită afectarea dreptului la muncă şi la demnitate prin muncă datorate lipsei unui statut 

juridic clar. Viaţa personală a reclamantei a fost afectată în diverse moduri, atât prin afectarea 

asigurării traiului zilnic, dar şi prin punerea sa în imposibilitatea de a fi un suport economic 

pentru cei apropiaţi, precum şi prin afectarea organizării vieții private. Din aceste motive, 

instanța reține că reclamanta a dovedit prin actele depuse la dosar că s-a aflat, din vina pârâtei, 

într-o stare de insecuritate și stres, cu consecințe directe asupra drepturilor protejate de art. 

252 N.C.civ, sănătate, viața privata, în toate dimensiunile sale sociale și familiale, în 

accepțiunea autonoma data art. 8 din Convenția EDO, astfel cum s-a reținut în Hotărârea dată 

în Cererea I.B. v. GREECE, 552/10/03.01.2014-paragraf 67 

Reclamanta a aflat cu certitudine că nu are întocmită forma legală a contractului 

individual de muncă cu pârâta într-un moment dramatic, atunci când a aflat că este gravidă și 

că sarcina sa este una cu risc. Fapta reclamantei, de a căuta un loc de muncă și de a accepta 

chiar și unul pentru care a fost necesară efectuarea de navetă demonstrează preocuparea și 

necesitatea reclamantei de a-și asigura subzistența proprie a sa și a familiei sale și din munca 

sa. Dacă reclamanta ar fi știut anterior începerii anului școlar că nu are asigurat un loc de 

http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["552/10"]}
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muncă la pârâtă, exista posibilitatea de a găsi un loc de muncă în municipiul Iași, și nu unul 

rămas neocupat în zona rurală a județului Iași.  

Pentru aceste considerente, instanţa a reţinut că fapta pârâtei, care constituie și o 

abatere contravențională, de a primi o persoană la lucru fără întocmirea contractului de muncă 

în scris reprezintă o conduită ilicită şi abuzivă cauzatoare de prejudicii morale ce trebuie 

sancţionată şi sub acest aspect. Aceasta cu atât mai mult cu cât exista chiar și posibilitatea 

întocmirii de contract individual de muncă pentru o perioadă determinată, de probă. Existența 

chiar și a unui asemenea contract ar fi permis evitarea problemelor grave cauzate reclamantei 

de lipsa unui contract de muncă pentru luna septembrie 2013. 

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral produs prin fapta angajatorului, trebuie 

arătat că aceasta nu este supusă unor criterii legale de determinare. Stabilirea cuantumului 

despăgubirilor include o doză de aproximare avându-se în vedere consecinţele negative 

suferite de reclamantă pe plan psihic, importanţa valorilor lezate, măsura în care au fost lezate 

aceste valori, intensitatea cu care au fost percepute consecinţele vătămării, măsura în care i-a 

fost afectată situaţia familială, profesională şi socială. Instanța are în vedere, pe de o parte, 

necesitatea ca drepturile părţilor din raporturile de muncă să fie exercitate cu respectarea 

drepturilor corelative ale celorlalţi, dar și necesitatea acordării unei satisfacţii echitabile 

reclamantei care a suportat toate consecinţele negative decurgând din lipsa cunoașterii 

situației sale profesionale, precum şi obligativitatea de a se respecta principiul judiciar al 

proporţionalităţii. 

 Cuantumul daunelor morale a fost stabilit în echitate, raportat la interesele social 

economice ale reclamantei afectate, dreptul la muncă, dreptul la demnitate și viață privată şi 

dreptul de proprietate privată, și va fi obligată pârâta să plătească reclamantei daune morale în 

cuantum de 3.500 euro, ce vor fi plătiţi la cursul BNR la data plăţii efective. 

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel Asociaţia Grădiniţa “Y” SRL , pentru 

motive de nelegalitate şi netemeinicie.  

În motivare, s-a arătat că în privinţa capatului 1 de cerere, aceasta se bazează exclusiv 

pe prezumţii şi probe indirecte, din interpretarea modului în care s-a acţionat cu ocazia 

interacţionării cu reclamanta, în perioada în care aceasta a susţinut că s-au derulat raporturi de 

muncă şi din modul în care s-au formulat apărări în prezenta cauză.Prima instanţă a ignorat 

mijloace directe de probă, din care a rezultat, în mod inechivoc, faptul că activitatea 

reclamantei în cadrul subscrisei nu s-a circumscris unor raporturi specifice de muncă. 

 Astfel, reclamanta a aflat de la o angajată a şcolii despre faptul că instituţia pârâtă 

dorea să angajeze o persoană pe un post de învăţătoare, după ce şi-a dat demisia de la 

precedentul angajator, Grădiniţa “V”, SC “SSM” SRL. Aceasta s-a prezentat personal la 

sediul grădiniţei şi a arătat că este interesată de acest post de învăţătoare. Reclamanta lucrase 

anterior ca educatoare, motiv pentru care nu avea experienţa necesară pentru a fi angajată pe 

postul de învăţătoare pe care instituţia îl scotea la concurs (aspect recunoscut de reclamantă în 

răspunsul său la întâmpinare). Cu această ocazie, i s-a comunicat procedura de recrutare a 

personalului, procedură înregistrată sub nr. 150/24.05.2013. În această procedură se 

menţionează expres faptul că „dacă persoanele candidate sunt compatibile cu cerinţele 

postului şi cu mediul organizaţional din Şcoala “Y”, vor fi programate pentru a veni la clasă şi 

a se familiariza cu elevii din c/asa unde este postul vacant timp de 1- 2 zile, sub coordonarea 

unui cadru didactic din şcoală. Fiecare candidat va susţine o probă practică la clasa cu care s-a 
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familiarizat. Învăţătorii vor susţine 4 lecţii (la 4 obiecte diferite) asistate de comisia metodică 

şi/sau director." Contractul de muncă se semnează după parcurgerea acestor proceduri şi 

alegerea candidatului potrivit, potrivit acestei proceduri de selecţie. 

 În acord cu această procedură, reclamanta a venit ocazional, după începerea anului 

şcolar, la sediul nostru, pentru a se familiariza cu copiii şi cu tipul de activităţi desfăşurate la 

clasă. 

 Deşi s-a arătat în întâmpinare că înainte de începerea anului şcolar, instituţia nu a 

desfăşurat activităţi specifice didactice, întrucât copiii de vârsta clasei pregătitoare pentru care 

intenţionam angajarea unui învăţător nu frecventau, în perioada de vacanţă, cursurile unităţii 

de învăţământ, prima instanţă a ignorat întru totul această apărare, fără a motiva, în vreun fel, 

neluarea ei în consideraţie şi a considerat că procedurile de selecţie în vederea angajării s-au 

desfăşurat inclusiv în perioada anterioară deschiderii noului an şcolar, începând cu data de 

15.08.2013. în realitate, aşa cum a rezultat şi din probele administrate, reclamanta a venit la 

unitatea în vederea parcurgerii procedurii de selecţie, exclusiv în luna septembrie 2013. 

Astfel, mesajele electronice, depuse la dosar de reclamantă, prin care dorea să arate că a 

desfăşurat activităţi didactice, sunt toate din luna septembrie 2013 (9.09.2013. 20.09.2013, 

30.09.2013; declarațiile martorilor audiaţi atestă faptul că aceştia au văzut-o pe reclamantă la 

grădiniţă, doar în luna septembrie 2013: martora ZZ a declarat că pe reclamantă a cunoscut-o 

în luna septembrie 2013, când martora s-a întors din concediul de maternitate; martora DD a 

arătat şi ea că: „la începutul lunii septembrie 2013 am văzut-o pe rec/amantă ia grădiniţă". De 

altfel, în acţiunea iniţială, reclamanta nu face nici o precizare în legătură cu momentul în care 

aceasta ar fi început să lucreze în beneficiul pârâtei, arătând doar că la data de 15 august 2013, 

a fost solicitată de firma SC Grădiniţa “Y” SRL, să lucreze ca învăţătoare la clasa 1. 

Menţionează apoi că s-a prezentat pentru prima dată la şcoală, la deschiderea anului şcolar, 

după ce, în prealabil, ar fi semnat un contract de muncă, fără a i se înmâna şi ei un exemplar al 

acestui contract. În precizările la acţiune, solicitate de instanţă, în procedura de regularizare, 

reclamanta a arătat că solicită a se constata că raporturile de muncă s-au derulat începând cu 

luna august 2013, iar în răspunsul la întâmpinare, reclamanta arată că, după ce, în prealabil, a 

avut o discuţie în vederea angajării, cu directoarea instituţiei noastre, încă din luna iulie 2013, 

a susţinut probele de selecţie pentru angajare în aceeaşi lună iulie 2013 şi că şi-a dat demisia 

de la instituţia de învăţământ la care lucrase anterior în data de 8.08.2013, dar că a început să 

lucreze efectiv la instituţia pârâtă începând cu data de 15.08.2013. În acelaşi răspuns la 

întâmpinare, pag. 3, reclamanta arată că mi-am început activitatea didactică încă din prima zi 

de scoală". 

 Toate aceste contradicţii în declaraţii nu pot decât să creeze dubii în legătură cu 

realitatea situaţiei pe care reclamanta a prezentat-o. În plus, este contrazisă de celelalte probe 

administrate, dar şi de împrejurarea că, dacă reclamanta era deja angajată încă din luna iulie 

2013, nu mai exista niciun motiv pentru care şi cealaltă candidată, GG, să se prezinte la 

instituţia în luna septembrie 2013, pentru a participa la procedura de selecţie în vederea 

angajării, pe acelaşi post de învăţător, aspect relatat de toţi martorii audiaţi de prima instanţă 

{toţi au confirmat că existau două candidate pentru acest post, în luna septembrie 2013; 

reclamanta şi GG). 

 Înainte de începerea anului şcolar, reclamanta a fost prezentă la grădiniţă, exclusiv în 

scopul familiarizării cu activitatea grădiniţei - cu locaţia, cu clasele, cu specificul procesului 
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educaţional al instituţiei noastre de învăţământ, fără a interacţiona cu copiii. Reclamanta a 

venit o dată - de două ori la sediu pentru a afla detalii despre specificul postului şi a se 

interesa despre procedura de selecţie, aşa cum a arătat şi martora SSS, audiată în cauză, astfel 

încât susţinerea reclamantei conform căreia aceasta a muncit, fără contract de muncă, înainte 

de începerea anului şcolar, nu poate fi primită. 

 La data deschiderii anului şcolar (16 septembrie), reclamanta a participat la 

festivităţile ocazionate de acest eveniment, în calitate de invitat şi candidat la postul de 

învăţător. Pentru a se integra în colectiv i s-a pus la dispoziţie una dintre uniformele şcolii 

şcolii, pe care a purtat-o la eveniment. A stat ca invitat alături de clasa de copii la care urma să 

se prezinte pentru familiarizarea cu copiii şi cu activitatea didactică de învăţătoare. 

Prezentarea, în public, a reclamantei ca şi col colegă nouă, învăţătoare la şcoala noastră 

primară nu poate fi interpretată ca şi dovadă a faptului că aceasta era deja angajată, aşa cum a 

considerat prima instanţă, întrucât, la acel moment, a fost scos la concurs un singur post de 

învăţător, cel pe care, în final, a fost angajată GG. Cadrul public nu permitea detalierea 

faptului că cele două candidate se aflau în procedură de selecţie, în vederea angajării. În plus, 

dovedirea raporturilor de muncă nu se face pe baza asumării publice a faptului că o anumită 

persoană deţine o anumită funcţie, atâta timp cât din probele administrate nu rezultă efectiv 

faptul că persoana respectivă a prestat muncă specifică postului pe care susţine că a fost 

angajată. 

 În zilele următoare, reclamanta a venit timp de câteva ore la sediul şcolii şi a 

participat la orele de la clasă. Nu a respectat programul iniţial stabilit cu conducerea instituţiei 

după care trebuia să se realizeze familiarizarea ei cu activitatea şcolii noastre, întrucât a 

motivat că nu se simte bine, că are o indigestie severă care o incapacitează. Nu i s-a impus 

respectarea acelui program. În data de 20.09.2013, când aceasta s-a prezentat la sediu după o 

scurtă perioadă de timp de când venise, în acea zi, la şcoală, a spus că i s-a făcut rău, situaţie 

care a impus chemarea serviciului de ambulanţă pentru asistenţă medicală. În răspunsul la 

întâmpinare formulat în cauză, reclamanta a arătat şi ea că ultima zi în care s-a prezentat la 

“Y” a fost data de 20.09.2013, că după această dată, a fost nevoită să îşi ia concediu medical. 

 La câteva zile după acest moment, reclamanta a spus că nu intenţionează să finalizeze 

procedura de selecţie pentru recrutare, întrucât era însărcinată, că sarcina era dificilă şi că 

medicii i-au recomandat repaos total pe perioada sarcinii. Nu a mai revenit la şcoală pentru 

desfăşurarea niciunei alte activităţi. De altfel, martora SSS, audiată de prima instanţă, a arătat 

că reclamanta a fost expres întrebată dacă doreşte să revină pentru finalizarea procedurilor, 

însă aceasta a declarat că nu doreşte să se mai angajeze. 

 Conducerea şcolii noastre a înţeles situaţia acesteia şi i s-a spus că, în cazul în care 

situaţia sarcinii ei se stabilizează şi doreşte să reia procedura de selecţie, să anunţe, asigurând-

o de asistenţă şi ajutor. 

 Relativ la celelalte împrejurări pe care prima instanţă le-a interpretat ca şi dovezi ale 

faptului că reclamanta a avut raporturi de muncă cu pârâta, s-a solicitat a fi apreciate ca 

nerelavante în stabilirea existenţei sau nu a unor raporturi de muncă, întrucât, pe de o parte, nu 

au legătură directă, intrinsecă cu elementele componente ale unui raport de muncă, iar pe de 

altă parte, că ele au fost desprinse dintr-o manieră de interpretare speculativă, prezumtivă, în 

lipsa unor dovezi directe în privinţa certitudinii împrejurărilor de fapt, la stabilirea cărora s-a 

ajuns prin acest mod de interpretare.Astfel, faptul că reclamanta şi-a adus, începând cu luna 
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august, copilul la grupa mică şi că, deşi neînmatriculat în unitatea de învăţământ, în ciuda 

faptului că acest lucru e obligatoriu, conform Legii învăţământului, pentru frecventarea de 

către copilul reclamantei a grupei mici din grădiniţă nu i s-a perceput taxă de şcolarizare, 

prima instanţă l-a considerat ca început de dovadă în sensul că reclamanta avea raporturi de 

muncă cu pârâta, reprezintă de asemenea o speculaţie fără legătură cu existenţa sau nu a 

raporturilor de muncă. În afară de contradicţia existentă în raţionamentul instanţei, care 

susţine pe de o parte, că acest copil nu a fost înmatriculat la grădiniţa, dar că, pe de altă parte, 

neperceperea taxei de şcolarizare reprezintă o facilitate pentru copiii înmatriculaţi ai 

angajaţilor, în realitate, primirea minorei la grupa mică s-a făcut în considerarea faptului că 

reclamanta urma să participe la un concurs, în urma căruia putea deveni angajată, în condiţiile 

în care aceasta se plângea de dificultăţile de acasă, neînţelegerile cu soţul şi faptul că nu are 

unde să-şi ducă fetiţa pe perioada vacanţei. A fost o excepţie în ceea ce o privește pe 

reclamantă, situaţie echivalentă şi cu a celeilalte candidate, GG. Nu dovedeşte, însă, că 

reclamanta a desfăşurat efectiv activităţi didactice la unitatea noastră, în perioada menţionată. 

 Faptul reţinut de prima instanţă că pârâta ar fi neglijat propria procedură de concurs în 

vederea recrutării personalului, întrucât, în regulament se menţionează că procedura de 

familiarizare durează 1 - 2 zile, în timp ce, în cazul reclamantei ar fi fost extrem de lungă, că 

însuşi faptul că, abia la data de 7.10.2013, a fost angajată cealaltă candidată, GG, situaţie care 

a permis ca timp de trei săptămâni să nu existe învăţător la clasa pregătitoare, ceea ce ar face 

ca apărările să nu fie reale, este şi acesta o pură speculaţie, realizată cu ignorarea vădită a unor 

probe contrarii celor reţinute de Tribunal. 

 Referitor la aceste aprecieri ale primei instanţe, trebuie subliniat încă de la început că 

toate înscrisurile analizate de prima instanţă, în acest context, (contractul de muncă al GG, 

regulamentul de desfăşurare a procedurii de concurs etc) sunt înscrisuri depuse la dosar în 

cursul anului 2015, la mai bine de un an şi jumătate de la data la care se pretinde că s-au 

desfăşurat raporturile de muncă cu reclamanta, în condiţiile în care, însăşi reclamanta a 

promovat acţiunea la mai bine de un an după situaţia de fapt expusă în acţiunea introductivă, 

prin urmare orice insinuare, referitoare la faptul că ar fi înscrisuri procausa post concepute, nu 

pot fi primite, întrucât toate au dată certă. 

 În ceea ce priveşte aprecierile primei instanţe referitoare la modul de desfăşurare a 

procedurii de selecţie, conform regulamentului şcolii, s-a solicitat să se constate, în 

rejudecare, că nu s-au încălcat propriile proceduri şi nu s-a prelungit procedura de selecţie. 

Aceasta s-a desfăşurat în luna septembrie, după începerea anului şcolar, singura persoană care 

a participat fiind GG. Or, anul şcolar a început pe 16.09.2013, iar reclamanta a încetat să mai 

vină la unitatea şcolară pe 20.09.2013, după ce a constatat că are probleme medicale. Aşadar, 

nu a existat timpul necesar pentru ca reclamanta să susţină probele practice. De altfel, chiar 

dacă familiarizarea candidaţilor cu copiii dura, conform procedurii, 1 - 2 zile, la pregătirea 

lecţiilor pe care trebuiau să le susţină candidaţii, era necesar ca şi copiii să parcurgă câteva 

lecţii din programa şcolară, pentru a putea interacţiona, în cunoştinţă de cauză, cu candidaţii la 

postul de învăţător. 

 În acelaşi timp, în regulamentul de concurs se menţionează că „Fiecare candidat va 

susţine o probă practică la clasa cu care s-a familiarizat. Învăţătorii vor susţine 4 lecţii (la 4 

obiecte diferite) asistate de comisia metodică şi/sau director." Or, reclamanta candida pentru 

un post de învăţător (astfel cum a susţinut ea însăşi în acţiunea introductivă şi în răspunsul la 
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întâmpinare) şi trebuia să susţină, potrivit procedurii, patru lecţii. Reclamanta a avut însă, 

poziţii contradictorii şi în legătură cu acest aspect. Astfel, în răspunsul la întâmpinare, 

reclamanta a susţinut că directoarea şcolii i-a comunicat că trebuie să susţină o probă cu un 

joc didactic, probă pe care a susţinut-o încă din luna iulie 2013, însă în răspunsul la întrebarea 

nr. 10 din interogatoriul, reclamanta a susţinut, contrar celor susţinute în răspunsul la 

interogatoriu că „nu a fost probă practică joc didactic. Practic, mi-am pregătit o lecţie pentru 

copiii de clasa 0". Este surprinzător că prima instanţă a adus critici referitoare la nerespectarea 

procedurii de selecţie în vederea angajării personalului, însă nu a verificat în niciun fel 

susţinerile reclamantei referitoare la modul de desfăşurare a probei practice, despre care există 

prevederi în regulamentul instituţiei noastre. În plus, în luna iulie 2013. când reclamanta 

afirmă că a susţinut proba practică, instituţia nu avea copiii de grupa pregătitoare la şcoală, 

copiii aflându-se în vacanţă până pe data de 16.09.2013. De asemenea, în acelaşi regulament, 

se menţionează care sunt examinatorii candidaţilor la probele practice: comisia metodică 

şi/sau directorul. Or, martorii audiaţi au arătat că directorul şcolii a participat la concursul de 

angajare a fiecăruia dintre ei, însă, în răspunsul la întrebarea nr. 6 din interogatoriu, 

reclamanta nu o nominalizat-o pe directoarea şcolii ca participant examinator la proba sa 

practică, deşi aceasta a fost cea care a felicitat-o şi i-a garantat angajarea. 

 În privinţa faptului că ar exista neconcordanţe în actele de angajare ale d-nei GG, nici 

acestea nu reprezintă încercări de denaturare a faptelor, aşa cum a interpretat instanţa. Aceasta 

a fost angajată în baza contractului de muncă nr. 56/7.10.2013, pe postul de învăţător, aşa cum 

se menţionează în varianta contractului despre care prima instanţă a arătat că nu poartă viza 

ITM (avizarea contractelor de către ITM nu se mai realizează din momentul implementării 

programului REVISAL, în care fiecare angajator face înregistrările legate de încheierea, 

încetarea sau modificarea contractelor individuale de muncă ale angajaţilor). Este adevărat 

însă, că, în extrasul din REVISAL din care rezultă înregistrarea contractului de muncă al 

acestei angajate, apare menţiunea că a fost angajată ca educator. Este o greşeală realizată de 

angajatul de la resurse umane care cu ocazia completării rubricilor din programul electronic, 

fără nicio relevanţă pentru situaţia dedusă judecăţii în prezenta cauză. 

 Cât despre aprecierea Tribunalului că nu poate fi reală o situaţie în care elevii înscrişi 

în grupa 0 să nu fi avut învăţător timp de trei săptămâni, de la începerea anului şcolar, având 

în vedere că GG a fost angajată abia la 7.10.2013, această situaţie nu are nicio relevanţă în 

privinţa stabilirii sau nu a raporturilor de muncă cu reclamanta. De altfel, s-a mai arătat că, 

după data de 20.09.2013, reclamanta nici nu s-a mai prezentat la unitatea din cauza 

problemelor sale medicale, situaţie asumată de însăşi reclamanta în răspunsul său la 

întâmpinare. Pe de altă parte, angajarea GG la data de 7.10 .2013 a avut loc pentru că 

susţinerea celor patru lecţii, conform procedurii noastre interne de recrutare a personalului s-a 

derulat în această perioadă. Pe de altă parte, lipsa unui membru de personal la una dintre 

clasele primare, dintr-o unitate de învăţământ, la un moment dat, în timpul anului şcolar, este 

reglementată de legea învăţământului, dispoziţiile legale stipulând posibilitatea suplinirii 

orelor aferente unui post de către alţi membri de personal, până la ocuparea postului, ceea ce 

s-a şi întâmplat, în acest caz, astfel cum a detaliat în depoziţia sa, martora SSS, care fusese, de 

altfel, cadru didactic al acelei clase, în anul precedent. De altfel, reclamanta a arătat şi ea, în 

răspunsul său la întâmpinare că nu ea desfăşura orele de curs cu copiii, după începerea anului 

şcolar, ci că o asista pe GG. 
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 În stabilirea împrejurării dacă între părţi s-au derulat raporturi de muncă, era esenţială 

verificarea unor aspecte precum: momentul începerii raporturilor de muncă, data încetării 

acestora, motivul încetării lor, tipul de activitate desfăşurată de angajator, dacă activităţile 

desfăşurate sunt specifice activităţii în scopul în care s-a făcut angajarea, programul de lucru, 

salariul negociat de părţi. împrejurările de fapt stabilite de instanţă, pe baza cărora au fost 

relevate elementele raporturilor de muncă dintre subscrisa şi reclamantă, sunt în totală 

contradicţie cu probele directe administrate, ele reprezintă validări ale susţinerilor 

reclamantei, fără ca acestea să fi fost în vreun fel dovedite, pe baza unor interpretări 

speculative realizate de prima instanţă. 

 De remarcat că, în privinţa timpului de lucru în care reclamanta susţine ar fi lucrat, de 

8 ore/zi, aşa cum a stabilit şi prima instanţă, martora SSS a arătat că reclamanta a venit 

ocazional la “Y” şi că, în acele zile, nu stătea un timp de 8 ore/zi la şcoală, ci cel mult 2-3 ore. 

În privinţa salariului, reclamanta a susţinut, abia în răspunsul la întâmpinare, că ar fi negociat 

un salariu de 1200 lei/lunar -brut, fără a dovedi în vreun fel acest fapt, pentru ca, prima 

instanţă să stabilească un salariu de 800 lei/lună - brut (salariul minim garantat pe ţară, 

începând cu 1 iulie 2013, conform HG nr. 23/2013). Or, este contradictorie soluţia instanţei de 

a-şi însuşi ca atare toate susţinerile reclamantei. Referitor la munca efectiv prestată, niciun 

martor nu a susţinut varianta expusă de reclamantă, conform căreia aceasta a muncit efectiv ca 

învăţătoare începând cu luna august 2015. în plus, susţinerile acesteia că ar fi participat la 

activităţi didactice, că ar fi fost implicată în proiecte şi şi-a însuşit tematica programei şcolare 

a clasei la care ar fi trebuit să predea, mailurile depuse de aceasta la dosar (toate fiind din luna 

septembrie 2013: 9 septembrie, 20 septembrie, 30 septembrie). Din cuprinsul mesajelor 

rezultă că acestea i-au fost retrimise acesteia de GG şi erau sarcini trasate de conducerea şcolii 

pentru angajaţi. Trimiterea mesajelor de GG către reclamantă s-a făcut la solicitarea acesteia, 

reclamanta neaflându-se pe lista destinatarilor acelor mesaje electronice. De asemenea, nu 

reprezintă o dovadă a faptului că reclamanta s-a şi implicat în cerinţele şi proiectele şcolare 

despre care se vorbea în conţinutul mesajelor. 

 Relevant pentru modul în care reclamanta a prezentat situaţia de fapt, denaturând-o şi 

interpretând greşit natura juridică a raporturilor ce au existat între ea şi pârâta este şi faptul că 

aceasta a aşteptat un an pentru introducerea acţiunii. În consecinţă, reevaluând materialul 

probator s-a solicitat să se constate că nu au fost dovedite elementele raportului juridic de 

muncă dintre reclamantă şi subscrisa: perioada de timp în care s-ar fi desfăşurat activitatea 

didactică, faptul că reclamanta ar fi prestat efectiv activitate didactică, cuantumul salariului 

negociat şi, ca urmare, să respingeţi cererea reclamantei ca neîntemeiată. 

 Nici soluţia pe capătul de cerere privind daunele materiale nu este legală şi temeinică. 

 Probele administrate relevă, fără dubiu, faptul că reclamanta nu a prestat activitate 

didactică, specifică postului de învăţătoare, aşa cum a susţinut aceasta în acţiunea sa. În plus, 

nu putea fi vorba despre o captaţie, aşa cum a stabilit Tribunalul, din următoarele motive: 

raporturile de muncă ale reclamantei cu Grădiniţa “V” au încetat, la iniţiativa sa, prin demisie. 

Reclamanta nu a făcut în niciun fel dovada faptul că demisia ei a fost influenţată de o 

promisiune de angajare la pârâtă. Ba mai mult, reclamanta a cunoscut faptul că trebuie să 

treacă printr-un proces de selecţie în vederea angajării, care nu-i putea în niciun fel garanta a 

priori angajarea ei la şcoala noastră primară. De altfel, noi am arătat că plecarea reclamantei 

de la Grădiniţa “V” s-a făcut ca urmare a unor disensiuni apărute la acel loc de muncă, în ceea 
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ce o priveşte şi, deşi am încercat să dovedim acest fapt, prin întrebările formulate, în cadrul 

interogatoriului, Tribunalul a respins respectivele întrebări. Faptul că reclamanta a cunoscut 

exact tipul de relaţii derulate, în cursul lunii septembrie 2013 şi că acestea nu erau raporturi de 

muncă rezultă şi din atitudinea acesteia, după data de 20.09.2013, când a fost luată cu 

ambulanţa din unitatea noastră. Dacă aceasta avea credinţa că este deja angajata noastră, deşi 

nu preda efectiv, la clasă, la grupa pregătitoare, ci doar asista, potrivit propriilor sale susţineri, 

la procesul de predare desfăşurat de celelalte cadre didactice, în scopul justificării lipsei sale 

de la locul de muncă, după data de 20.09.2013, aceasta trebuia să se prezinte un certificat 

medical. Chiar dacă reclamanta ar susţine că a prezentat un asemenea act, dar că nu i l-am fi 

primit, aceasta avea posibilitatea oricând să-l comunice, în orice manieră care să facă posibilă 

dovada comunicării respectivului certificat medical. Mai mult, deşi reclamanta a susţinut, în 

cadrul răspunsului la interogatoriu, că mai multe aspecte din conduita reprezentanţilor 

subscrisei i-au creat anumite întrebări legate de statutul său juridic (la întrebarea nr. 7 din 

interogatoriu, constând în „Dacă aţi fost angajată, de ce nu aţi semnat niciodată în condica de 

prezentă?", reclamanta răspuns: „Şi eu m-am întrebat asta. Eram confuză"), reclamanta nu a 

întreprins niciun demers pentru clarificarea acestui statut. Conduita ei dovedeşte, în realitate, 

că aceasta cunoştea exact că nu era, în realitate, angajată. 

 Rezultă, aşadar, că, prin denunţarea, în luna august 2013, de bună voie, a unui 

contract de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată, aceasta şi-a asumat orice consecinţe 

ce derivă dintr-o asemenea manifestare de voinţă unilaterală, inclusiv pe aceea de a nu avea 

continuitate în muncă şi în plata unor contribuţii de asigurări de sănătate. Mai mult, chiar dacă 

susţinerile sale legate de refuzul de a-i încheia contract de muncă pentru perioada în care 

aceasta susţine că a prestat activitate didactică ar fi adevărate, aceasta a dat dovadă de lipsă de 

prevedere în a-şi asigura completarea stagiului de cotizare, după ce a aflat că a rămas 

însărcinată, întrucât disp. Legii sănătăţii nr. 95/2006, dar şi Legea nr. 230/2010 a asigurărilor 

sociale de stat îi permiteau să achite, chiar retroactiv, contribuţiile lunare de sănătate, precum 

şi contribuţiile sociale necesare pentru completarea stagiului de contribuţie de 12 luni. 

 Este evident, în atari condiţii, că, în principal, nu există o culpă din partea pârâtei, în 

faptul că reclamanta nu a putut beneficia de indemnizaţie de creştere a copilului până la doi 

ani, atâta timp cât reclamanta trebuia să cunoască şi să-şi asume consecinţele propriei demisii, 

în lipsa oricăror dovezi de la dosar că această demisie a fost determinată de subscrisa, iar în 

lipsa culpei, nu poate fi antrenată răspunderea noastră patrimonială, pentru prejudiciul pretins 

suferit de reclamantă. 

Cu privire la capătul de cerere având ca obiect obligarea subscrisei la plata către 

reclamantă a contravalorii în lei a sumei de 3500 de Euro, cu titlu de daune morale, pentru 

prejudiciul moral cauzat, prima instanţă l-a admis ca atare, considerând pe deplin dovedite 

nişte afectări de ordin moral, pe care nici însăşi reclamanta nu Ie-a detaliat şi invocat.Şi 

această soluţie este lipsită de legalitate şi temeinicie. 

 Toate argumentele anterior expuse sunt valabile şi în analizarea temeiniciei acestor 

pretenţii, aferente acestui capăt de cerere din acţiunea reclamantei. 

 În plus, reclamanta nu a dovedit, în niciun fel existenţa prejudiciilor de ordin moral. 

Nu a solicitat şi nu a administrat probe, în acest scop, instanţa fiind cea care a apreciat că 

există şi un asemenea prejudiciu, deşi martora SSS a arătat direct că, întrebând-o pe 

reclamantă dacă doreşte să mai continue procedurile de selecţie şi să încerce să se angajeze, 
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aceasta a răspuns că nu doreşte să se mai angajeze la unitatea noastră. Declaraţia acestei 

martore nu a fost analizată de prima instanţă, nu a fost înlăturată ca fiind nesinceră sau 

contradictorie, astfel încât, în lumina unor asemenea dovezi, prima instanţă a greşit reţinând 

că pârâta a fost cea care am pus-o pe reclamantă în imposibilitatea de a-şi asigura subzistenţa, 

situaţie care i-a afectat şi demnitatea proprie. 

 Pe de altă parte, cuantumul daunelor acordate de prima instanţă este excesiv, raportat 

la perioada de timp, de o lună şi jumătate, cât s-a susţinut că reclamanta a fost angajata 

noastră, deşi, din susţinerile reclamantei înseşi rezultă că aceasta a început să vină intens la 

şcoală, abia din ziua începerii anului şcolar şi până la data de 20.09.2013, când, din cauza 

problemelor medicale, a renunţat să se mai prezinte la sediul şcolii noastre. Menţinerea 

acesteia într-o stare de incertitudine cu privire la situaţia sa juridică şi afectarea demnităţii 

sale, timp de o lună şi jumătate - ca şi criterii în funcţie de care trebuie să se aprecieze 

cuantumul daunelor morale, nu pot justifica un cuantum al acestor daune de 3500 de Euro. 

Faptul că nu a existat o vătămare efectivă şi imediată a intereselor nepatrimoniale ale acesteia 

rezultă şi din maniera în care aceasta a acţionat, imediat după încetarea oricărei interacţiuni cu 

subscrisa, în luna septembrie 2013. Or, aceasta a aşteptat mai bine de un an pentru a considera 

că a fost nedreptăţită şi prejudiciată şi a pretins acordarea acestor daune cu caracter moral. 

 În plus, considerăm că, raportat la motivaţia ce a stat la baza justificării acordării 

integrale a daunelor morale solicitate de reclamantă şi anume că a fost pusă în imposibilitatea 

de a-şi asigura subszistenţa, acest argument este un criteriu în funcţie de care se apreciază mai 

degrabă cuantumul unor daune materiale, dar nu morale. De altfel, nu a existat o asemenea 

situaţie, întrucât reclamanta nu a pretins, prin acţiunea introductivă şi acordarea drepturilor 

salariale pentru această perioadă, iar apoi, s-a angajat la o altă unitate şcolară, din com. T. 

Faptul că a fost nevoită să facă naveta şi că acest fapt a reprezentat un inconvenient sunt 

aspecte rămase nedovedite de reclamantă, atâta timp cât distanţa dintre Iaşi şi T este de doar 

25 km. 

 În concluzie, s-a solicitat admiterea apelului şi, în rejudecare, respingerea acţiunii 

reclamantei ca neîntemeiată, obligând-o la plata cheltuielilor de judecată de la fond şi din 

apel. 

 În drept: art. 470, 479 NCPC. 

 Intimata X a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului formulat. În 

motivare s-a arătat că în ceea ce priveşte susţinerea apelantei ca instanţa de fond s-a bazat 

exclusiv "pe prezumţii si probe indirecte", si ca ar fi ignorat mijloace directe de proba din care 

s-ar fi putut deduce contrariul, s-a indicat ca instanţa de fond a stabilit in mod corect natura 

raporturilor juridice analizând toate probele ce au fost administrate in cauza, prin coroborare, 

si motivând in mod temeinic concluziile pe care le-a dedus din interpretarea acestor probe. 

 Astfel, în mod corect instanţa de fond a stabilit ca in perioada 15 august 2013 - 30 

septembrie 2013 între reclamanta si apelanta s-au desfăşurat raporturi juridice specifice de 

muncă, bazându-se pe; 

 1. înregistrarea video pe suport CD, obţinută de la părinţii elevilor din clasa I, care, 

cunoscând realitatea, au dorit sa o susţină în prezentul demers judiciar, furnizându-i această 

probă a calităţii de învăţătoare pe care a avut-o la Asociaţia “Y” în anul 2013. 

Parata apelanta nu a contestat niciun moment aceasta înregistrare video de la 

deschiderea anului şcolar 2013-2014, recunoscând astfel implicit autenticitatea acesteia. 
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Faţa de apărările formulate, trebuie observat că nu este lipsit de semnificaţie faptul că 

pârâta nu are nicio rezervă în a susţine că le-ar fi ascuns părinţilor elevilor de la şcoala “Y” 

împrejurarea că, la data începerii anului şcolar, nu depusese diligentele necesare pentru 

finalizarea procedurilor de recrutare şi pentru angajarea fermă a unui cadru didactic pentru 

elevii de clasa I, inducându-i astfel în eroare în mod conştient si voit pe aceşti părinţi, plătitori 

de taxe la scoală privata din cadrul Asociaţiei “Y”. 

 Cu alte cuvinte, pârâta apelantă invocă în acest caz propria turpitudine, respectiv 

faptul că nu a respectat dispoziţiile legale în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţii didactice 

în cadrul Asociaţiei “Y”, de vreme ce la data de 16 septembrie 2013 - data începerii noului an 

şcolar, recrutările de personal si angajarea in mod ferm de cadre didactice ar fi trebuit sa fie 

încheiate. 

Deşi s-a solicitat expres în cursul judecăţii în primă instanţă, pârâta nu a depus 

niciodată niciunul dintre următoarele documente; 

1.Dovada comunicării către reclamanta a procedurii de selecţie si angajare a 

personalului didactic de la Grădiniţa - Şcoala “Y”. 

2.Precizări daca au fost înscrişi si alti candidaţi la concursul pentru ocuparea acelui 

post, daca concursul s-a mai desfăşurat, precum si dovezi in acest sens. 

3.Componenta Comisiei metodice privind desfăşurarea concursului 

4.Rezultatele concursului 

5.Procesul verbal de susţinere a Concursului, in cazul in care acesta s-a desfăşurat. 

Pârâta nu a făcut niciodată proba desfăşurării concursului pentru postul de învățător în 

conformitate cu procedura sa interna, nici în cazul d-nei GG. 

Înscrisurile depuse în cauză atestă neconformitatea susţinerilor pârâtei apelante cu 

situaţia de fapt ce rezultă din aceste înscrisuri, precum şi contrarietatea dintre chiar susţinerile 

pârâtei apelante. 

 Un exemplu grăitor în acest sens îl constituie contractele de muncă ale d-nei GG, pe 

care instanţa de fond le-a analizat şi a constatat în mod justificat că sunt contradictorii.În mod 

corect instanţa a remarcat ca pârâta a avut o poziţie procesuala oscilantă cu privire la calitatea 

în care era prezentă la serviciu d-na GG. 

De asemenea, declaraţiile celor trei martore, angajate ale Asociaţiei “Y”, declaraţii 

care atestă, toate, atât prezenţa reclamantei în cadrul Asociaţiei si desfăşurarea de activităţi 

didactice specifice activităţii de învăţământ, cât şi prezenţa fiicei sale în cadrul grădiniţei, cu 

scutire de taxă, fapt extrem de relevant în cauză, întrucât acesta este un beneficiu acordat doar 

angajaţilor. 

 În legătură cu acest aspect, în mod just instanţa de fond a constatat existenţa a 

numeroase altor nereguli în activitatea Asociaţiei “Y”, una dintre acestea fiind neîncheierea 

contractului educaţional prevăzut de art. 86 din Legea nr. 1/2011, şi neînscrierea fiicei mele 

minore în Registrul Matricol. 

 În mod corect instanţa de fond a reţinut, ca situaţie de fapt certă, prezenţa reclamantei 

intimate la sediul pârâtei în perioada 15.08.2013 - 31.09.3013, aducerea fetiţei sale la 

grădiniţa pârâtei, fără taxă, desfăşurarea de către reclamantă de activitate didactică pentru 

pregătirea deschiderii anului şcolar, prezenţa reclamantei în faţa clasei I şi prezentarea 

reclamantei de către directoarea AA ca fiind învăţătoare la clasa I. 



23 

 

 In consecinţa, în mod corect natura juridică a raporturilor dintre părţile prezentului 

dosar a fost calificată de prima instanţă ca fiind una specifică raporturilor de muncă, rezultată 

din manifestarea exterioară a acestei situaţii de fapt. Reprezentantul legal al pârâtei - dir. AA- 

a anunţat public atât activităţi cu elevii specific funcţiei didactice de învăţător, cât şi activităţi 

pregătitoare, fapt demonstrat de mailurile purtate cu colegele pentru pregătirea deschiderii 

anului şcolar şi a activităţilor didactice. În fapt, reclamanta a beneficiat de facilitatea 

şcolarizării fără taxă a fetiţei ei, facilitate acordată angajaţilor pârâtei. 

 Aşadar, s-a solicitat respingerea oricărei critici a pârâtei cu privire la acest aspect ca 

fiind total neîntemeiată. 

S-a solicitat de asemnea respingerea cererii apelantei pârâte de audiere a martorei 

Grivinca AA, având în vedere considerentele expuse cu privire la această angajată. 

 Pârâta solicită această probă cu intenţia, declarată în motivarea apelului, de a dovedi 

fapte contrare celor consemnate în înscrisurile depuse cu privire la această angajată, aşadar de 

a dovedi contra şi peste conţinutul acestor înscrisuri cu caracter oficial precum înregistrările 

contractelor de muncă în evidenţa ITM, motiv pentru care vă solicităm respingerea acestei 

probe. 

 În ceea ce priveşte obligarea pârâtei la plata daunelor materiale cauzate reclamantei 

Reclamanta X prin neîncheierea în mod legal a contractului individual de muncă, constând în 

contravaloarea indemnizației de creştere a copilului pe care nu a fost îndreptăţită să o 

primească din cauza neîndeplinirii stagiului de cotizare de 12 luni anterior,în mod just instanţa 

de fond a admis-o, în temeiul dispoziţiilor art. 253 din Codul muncii, considerând că în cauză 

sunt îndeplinite toate condiţiile angajării răspunderii patrimoniale, aşa cum sunt ele prevăzute 

de dispoziţiile art. 1359 din Noul Cod Civil. 

 In acest sens, în mod just instanţa de fond a apreciat că reclamanta a fost victima unei 

acţiuni de captaţie din partea pârâtei, creându-i-se convingerea că este angajată cu forme 

legale prin acţiunile pârâtei ce au constat în prezentarea reclamantei în public ca învăţătoare la 

pârâtă, primirea fetiţei reclamantei la grădiniţă fără perceperea taxei de şcolarizare, 

confecţionarea pe măsură şi încredinţarea unei uniforme specifice celor de cadru didactic la 

pârâtă.In ceea ce priveşte daunele morale acordate de instanţa de fond, va rugam sa 

apreciaţi ca acordarea acestora este legal şi temeinic motivată, fiind redate considerentele 

primei instanţe.  

 În consecinţă, s-a solicitat respingerea tuturor criticilor formulate.  

Apelanta a formulat răspuns la întâmpinare. 

Prin încheierea din 21.06.2016 s-a constatat admisibilă sesizarea Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea 

chestiune de drept: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 al. 1 şi art. 57 al. 5 şi 6 

din Codul Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 NCPC şi art. 6 

din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de 

către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, 

persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, are deschisă 

calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia pentru recunoaşterea 

jurisdicţională a tuturor drepturilor legale derivând din desfăşurarea raporturilor de muncă 

(raporturi încetate anterior sesizării instanţei)?” 
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Prin Decizia nr.37/07.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat cu caracter obligatoriu:  

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 al. 1 şi art. 57 al. 5 şi 6 din Codul 

Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 Cod procedura civila şi art. 

6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de 

către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, 

persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, are deschisă 

calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în situaţia în care 

respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei.” 

Cauza a fost repusă pe rol, în dovedire fiind încuviinţată audierea martorei GG, 

martora audiată în cauză, declaraţia acesteia fiind consemnată în proces verbal separat şi 

ataşata la dosarul cauzei.  

Părţile au depus la dosar note de concluzii scrise. 

Având în vedere actele și lucrările dosarului, raportat la motivele de apel 

invocate şi apărările formulate, instanța de apel reţine următoarele :  

Obiectul învestirii instanţei l-a constituit cererea reclamantei X formulată în 

contradictoriu cu pârâta Asociaţiei “Y” având ca obiect: 

-constatarea raporturilor contractuale de munca ce au existat între părţi, începând cu 

luna august 2013;  

-constatarea încetării nelegale a raporturilor de muncă, ca urmare a constatării de către 

pârâtă, în luna septembrie 2013, a faptului ca reclamanta rămăsese însărcinată; 

 -obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite, în cuantumul legal, începând 

cu luna august 2013 si pana la reintegrarea sa; 

 -obligarea paratei la plata tuturor obligatiilor fiscale si a contributiilor sociale aferente 

salariului cuvenit pentru aceeasi perioada; 

 -obligarea pârâtei la plata daunelor materiale pricinuite de neîncheierea in forma 

legala a contractului individual de munca si de încetarea nelegala a raporturilor de munca, 

reprezentand contravaloarea indemnizatiei de crestere a copilului pe care nu a primit-o din 

cauza neindeplinirii stagiului anterior de cotizare de 12 luni; 

 -obligarea paratei la plata de daune morale, in cuantum de 3500 de euro; 

 -reintegrarea sa in funcția de învățător în cadrul Scolii “Y”. 

Deşi nu a făcut obiectul deliberării în prima instanţa, se reţine că art. 16 din Codul 

muncii prevede necesitatea încheierii contractului de muncă în formă scrisă, iar această 

obligaţie revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a 

contractului.  

În raport de prevederile legale imperative, prin încheierea din 21.06.2016, instanţa de 

apel a constatat admisibilă sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării 

unei hotărâri prealabile cu privire la aplicarea şi interpretarea acestor dispoziţii legale. 

Prin Decizia nr.37/07.11.2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Completul pentru 

dezlegarea unor chestiuni de drept, a statuat cu caracter obligatoriu:  

„În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 16 al. 1 şi art. 57 al. 5 şi 6 din Codul 

Muncii combinate cu art.211 alin.1 lit. b din Legea 62/2011, art.35 Cod procedura civila şi art. 

6 din Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, în ipoteza neîndeplinirii de 

către părţi a obligaţiei de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă, 
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persoana fizică care a prestat muncă pentru şi sub autoritatea celeilalte părţi, are deschisă 

calea acţiunii în constatarea raportului de muncă şi a efectelor acestuia şi în situaţia în care 

respectivul raport de muncă a încetat anterior sesizării instanţei.” 

S-a reţinut alături de alte de argumente că „este judicioasă acea opinie a jurisprudenţei 

conform căreia încheierea unui contract scris, pentru valabilitate, este o exigenţă ce se impune 

imperativ angajatorului, însă, având în vedere că nulitatea operează numai pentru viitor, 

nerespectarea formei scrise nu împiedică probarea de către salariat, prin orice mijloc, a 

muncii prestate în folosul angajatorului până la încetarea raportului juridic de muncă, astfel 

că, atunci când prin formularea unei acţiuni se încearcă a se dovedi derularea între părţi a unor 

raporturi de muncă neatestate şi formal prin act scris, instanţa trebuie să procedeze la 

cercetarea lor, pe baza probelor ce dau şi cauza de fapt a pretenţiilor.” 

În consecinţă, din punct de vedere procesual, acţiunea este admisibilă, fiind subsumată 

dispoziţiilor art.35 Cod procedura civilă, fiind guvernată, din punct de vedere probator, de 

regulile acţiunii în constatare şi nefiind supusă exigenţelor formale stabilite de art.16 Codul 

Muncii.  

Apelanta a criticat hotărârea primei instanţe, apreciind din punct de vedere procesual 

că sentinţa are la baza mai mult prezumţii şi probe indirecte, ignorând mijloacele directe de 

probă administrate. Sub aspect substanţial factual, apelanta a reluat teza defensivă potrivit 

căreia între părţi au avut contacte exclusiv în vederea derulării unei proceduri de selecţie în 

vederea angajării unui candidat pe postul de învăţător.  

Criticile apelantei sunt lipsite de fundament şi nu pot justifica schimbarea soluţiei 

pronunţate de prima instanţa. Pe de o parte, având în vedere şi considerentele reţinute de 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie anterior expuse, proba directă a raportului de muncă este 

dată exclusiv de înscrisul constatator al raportului de muncă, în speţă contractul de muncă. Or, 

prin ipoteză, însuşi petitul principal al acţiunii de faţă excludea existenţa unei astfel de probe 

directe, fiind realizate procesual, de către ambele părţi, exclusiv probe indirecte. Pe de altă 

parte, prezumţiile judiciare erau permise primei instanţe în raport de obiectul acţiunii, dar şi 

de exigenţele art.327 C.pr.civ. 

Sub aspect factual, tezele defensive susţinute de către pârâta apelanta au fost corect şi 

argumentat înlăturate de prima instanţa.  

Alături de considerentele primei instanţe, instanţa de apel reţine că poziţia procesuală 

a pârâtei apelante de negare a oricărui raport de muncă şi afirmare a unei proceduri publice de 

concurs este lipsită şi de suport probator, dar a fost şi oscilantă şi contradictorie. 

Astfel, pârâta a susţinut şi a recunoscut la interogatoriu că printr-o angajata a sa a 

solicitat reclamantei X să se prezinte la o întâlnire, în vederea discutării unei eventuale 

angajări la “Y” (întrebarea 1 din interogatoriu –fond). Susţinerile apelantei referitoare la 

caracterul public al concursului şi publicarea anunţului în ziar nu au vreun suport probator, 

astfel că nu pot fi reţinute. De altfel şi martora GG a atestat că propunerea postului de 

învățător clasa I i-a fost adresată tot oral de către directoare, AA. 

În ceea ce priveşte aducerea la cunoștința reclamantei a procedurii de selecţie 

nr.150/24.05.2013, (pretinzându-se în cadrul apărărilor că pentru acelaşi post era candidată şi 

martora GG) şi aceste susţineri, rămân din punct de vedere procesual simple alegaţii, în lipsa 

dovedirii acestora. 
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 Faptul ca reclamanta a susţinut prin actele procedurale şi prin răspunsul la 

interogatoriu că a desfăşurat o activitate practică cu copii, în urma căreia fost declarată 

angajată, nu poate valora juridic recunoaşterea conţinutului procedurii nr.150/24.05.2013, aşa 

cum invocă apelanta. Reclamanta a susţinut constant că angajarea sa a fost urmarea unui 

interviu şi a unei activităţi practice desfăşurate, neachiesând la teza pârâtei conform căreia era 

în sarcina sa de a susţine 4 lecții, la 4 obiecte diferite, care erau esenţiale pentru încheierea 

raportului de muncă. 

Totuşi acest aspect rămâne şi subsidiar şi neconcludent, în condiţiile în care esenţial 

era, potrivit art.272 Codul Muncii, în sarcina pârâtei apelante, de a face dovada respectării 

propriei proceduri privind recrutarea personalului înregistrată sub nr. 150/24.05.2013, astfel 

cum a invocat. 

 Or, prioritar, se reţine că în faţa primei instanţe nu a fost administrat vreun mijloc 

probatoriu direct sub acest aspect, deşi aceste probe au fost solicitate expres de către 

reclamanta. În faţa instanţei de apel au fost exhibate decizia nr. 7/11.09.2013 privind 

componenţa comisiei pentru evaluarea candidaţilor la postul de învatator clasa I, respectiv 

procesul verbal din 24.09.2013 al acestei comisii. Pe de o parte, aceste înscrisuri au fost 

prezentate de angajator, cu încălcarea termenului imperativ prevăzut de art. 272 Codul 

Muncii. Pe de alta parte, acestea sunt insuficiente pentru a susţine din punct de vedere 

procesual argumentarea concluziei potrivit căreia procedura de recrutare ar fi fost respectată. 

Este indubitabil că la data de 24.09.2013, faţă de starea medicală a reclamantei, procedura nu 

o putea viza, însă este la fel de cert că era în sarcina apelantei pârâte de a prezenta actele 

anterioare acestei date, prin care să demonstreze că aceasta se afla şi, mai mult, cunoștea 

procedura de selecţie. În acest sens, potrivit procedurii însăşi nr. 150/24.05.2013, apelanta era 

ţinută probator să prezinte dosarul personal al candidatului – curriculum vitae, copii de pe 

actele de studii, diplome, verificările efectuate la locurile de muncă anterioare, rezultatul 

primului interviu. Nici un act personal al reclamantei sau intern al pârâtei privind-o pe 

reclamanta nu a fost depus la dosar.  

Nu în ultimul rând, rămâne neabordată şi, în consecinţă, neprobată aducerea la 

cunoştinţa reclamantei intimate a datei de susţinere a probelor practice, mult invocate în 

apărare. În acest sens, este lipsit de orice interes procesual abordarea desfăşurării examinării 

din 24.09.2013, în condiţiile în care nici o dovada nu a fost administrată în sensul că s-ar fi 

adus la cunoştinţa reclamantei întrunirea acestei comisii şi data la care ar fi avut loc.  

Poziţia procesuală prin care s-a tins la crearea aparenţei unei proceduri legale de 

selecţie nu se susţine nici în raport de rigorile procedurii proprii, nici în raport de dispoziţiile 

legale imperative, nici în raport de probele administrate. Astfel, potrivit pct.4 din procedura 

150/24.05.2013 prevede „dacă sunt compatibili cu cerinţele postului şi cu mediul 

organizațional din Şcoala “Y”, vor fi programati pentru a veni la clasa şi a se familiariza cu 

elevii din clasa unde este locul vacant timp de 1-2 zile, sub coordonarea unui cadru didactic 

din şcoală”. Or, recunoscând că începând cu data de 15 august 2013 reclamanta s-a prezentat 

la sediul său (ocazional) şi şi-a adus şi copilul la grădinița Y (întrebarea 9 din interogatoriu), 

apelanta nu justifică motivul pentru care proba practica ar fi fost stabilită, potrivit propriilor 

susţineri, pe data de 24.09.2013. Nici în raport de data începerii anului şcolar, 16.09, 

presupusa examinare din data de 24.09.2013 nu respectă procedura internă. Nicio dispoziţie 

internă sau legală nu poate autoriza stabilirea aleatorie şi netransparentă a unei probe de 
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concurs, la mai bine de o lună de la debutul procedurii de selecție. Anexa la Ordinul 

Ministrului Educaţiei şi Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5624/31.08.2012 privind 

Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursurilorde ocupare a posturilor 

didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar 2012-2013 în unităţile de 

învăţământ preuniversitare de stat nu este aplicabilă unităţilor private de învăţământ. Contrar 

celor susţinute de apărătorul apelantei, art.1 din acest act normativ se referă la coordonarea 

metodologică a concursurilor atât în învăţământul preuniversitar de stat, cât şi particular de 

către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, dar nu impune reguli specifice 

pentru învăţământul particular. De altfel nici una din prevederile art.7-21 din acest act 

normativ secundar nu a fost respectată de pârâtă, nefiind, în consecinţă, necesare detalieri 

suplimentare.  

Instanţa de apel nu contestă nu numai dreptul, dar şi obligaţia pârâtei de a realiza o 

procedura de selecţie a personalului, având în vedere domeniul său de activitate şi sarcinile 

specifice decurgând din oferta educaţională. Însă aceasta procedura de selecţie trebuie să 

respecte rigori de transparenţă, echitate şi mai ales legalitate. Aprecierea ca necesară a unei 

perioade mai îndelungate de verificare a aptitudinilor personale şi profesionale trebuie 

realizată şi subsumată prevederilor legale imperative, în acest sens fiind permisă, potrivit 

art.31 alin.1 C.muncii, încheierea contractului individual de muncă pe o perioada de proba de 

90 de zile, contract ce poate fi încetat printr-o simplă notificare scrisă.  

Nu în ultimul rând, o procedură de selecție nu poate justifica sau autoriza prestarea de 

activităţi lucrative, specifice dreptului muncii, în beneficiul prezumtivului angajator, anterior 

încheierii raportului de muncă. Deşi a beneficiat de apărare calificată, apelanta pârâta a evitat 

să califice, din punct de vedere juridic, natura raporturilor în baza cărora reclamanta a lucrat la 

amenajarea sălii de clasă –ornarea, decorarea (neputând fi subsumată tezei familiarizării cu 

copii), la ședințe ale cadrelor didactice (întrebarea 10 din interogatoriu), la pregătirea 

deschiderii anului şcolar, la festivităţile specifice acestuia, dar şi la activităţi cu copii şi 

supravegherea acestora.  

Pentru a finaliza analiza acestei apărări, trebuie subliniat că deşi parțial subiectivă, 

declaraţie martorei GG subliniază şi ea o dată în plus că argumentaţia recrutării de personal 

rămâne o simplă teza defensivă procesuală, fără suport faptic. Este real că martora a susţinut, 

la rândul său, despre procedura de selecţie, că „împreună cu reclamanta se afla în perioada 

premergătoare contractelor de muncă”, că a fost prezentată doar „ca viitor cadru didactic” sau 

că „nu îşi mai aminteşte acest aspect”. Totuşi aceeaşi martora a arătat că „eu înţelesesem că eu 

voi fi angajată pe postul de învătător clasa I orele de zi, iar reclamanta X va fi angajată pentru 

orele after school clasa I; în acest sens nu eram o concurenţă directă”. Martora a susţinut de 

asemenea că „ reclamanta X a participat de asemenea la activităţi de decorare a şcolii, a sălii 

pentru deschiderea anului şcolar. Nu ştiu nivelul de interacţiune sau ce activităţi presta 

reclamanta intimata întrucât nu se suprapuneau frecvent programele noastre. Arăt că am 

colaborat cu reclamanta intimata în ceea ce priveşte decorarea sălii şi materialele pe care să le 

utilizăm. Îmi amintesc că am discutat telefonic şi pe email pe aceste aspecte. Nu-mi amintesc 

să fi vorbit de programa şcoalară, dar este posibil”. Caracterul uneori contradictoriu intrisec al 

declarației ( cu titlu exemplificativ: „în perioada 1-15 septembrie 2013 mergeam la Şcoala, 

dar nu zilnic, întrucât anul şcolar nu debutase” pentru ca ulterior să declare „mi se prezinta 

înscrisurile de la filele 143, 144 dosar fond în care sunt înscrise activităţile desfăşurate în 
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perioada 2-12 septembrie 2013 şi recunosc semnătura”) dar şi contradictoriu cu alte probe 

administrate (interogatoriu pârâtei, înscrisurile depuse), dar mai ales caracterul evaziv în 

punctele esenţiale prin apelul la sintagmele gen „nu-mi amintesc, nu știu” impun rezerve 

procesuale substanţiale în valorificarea integ integrală şi nedistinctivă a atestărilor martorei. 

Aceleaşi rezerve determinate de caracterul contradictoriu şi evaziv rămân aplicabile şi în 

analiza declaraţiilor martorelor ZZ şi SSS. În condiţiile în care aceste martore se află în 

raporturi de subordonare cu pârâta apelanta, atestările acestora au un pronunţat caracter pro 

causa, astfel încât nu pot fi apreciate ca fiind univoc concludente . 

Se reţine totuşi că martora GG a atestat că atât ea, cât şi reclamanta au desfăşurat 

activităţi lucrative în favoarea pârâtei, în lipsa încheierii unui contract de muncă. Rămâne 

lipsit de relevanţa aprecierea martorei asupra situaţiei juridice proprii sau a reclamantei, fiind 

însă din punct de vedere procesual , în sarcina pârâtei a justifica temeiul acestora. Mai mult 

studierea înscrisurilor depuse – condica de prezenţa, conform susţinerilor martorei GG, relevă 

atestările nereale efectuate de martora în ceea ce priveşte activităţile prestate şi conţinutul 

acestora. Astfel martora şi-a recunoscut semnătura ce figurează pentru datele de 6-16 

septembrie în dreptul numelui său. Or, aceeaşi semnătură figurează în continuare – real fără 

dublarea de numele şi prenumele scris integral - aferent programului clasei I. Cu titlu 

exemplificativ, pentru data de 19 septembrie, clasa I figurează aceeaşi semnătură în dreptul 

rubricilor :CLR – „Drumul cărtii; Linie întreruptă, linie serpuita; Multimi de elemente; 

organizarea colectivului”; pentru data de luni 23 septembrie clasa I , figurează aceeaşi 

semnătură în dreptul activităţilor– „Spune-mi ceva frumos despre mine; Trei iezi cucuieti, 

multimi, denumire, ordonare, linii; intoarceri; complex de exercitii, etc”. În consecinţă, 

susținerile martorei despre caracterul ocazional şi aleatoriu al prezentei sale în şcoală sunt 

infirmate de înscrisurile depuse, ce cuprind succesiv şi constant semnătura martorei aferent 

programului de şcolarizare pentru clasa I.  

Pentru toate considerentele anterior expuse, procedura de recrutare personal nu poate 

constitui şi nu poate oferi cadrul legal de prestare a muncii sau de prestare de activităţi în 

raport cu copii încadraţi în şcoala. De altfel, minimul de probe deţinut şi exhibat de 

reclamanta evidenţiază situaţia factuală şi juridică susţinută prin acţiune, în sensul că încă de 

la început atât ea, cât şi martora GG au fost angajate pe postul de învăţător clasa I.  

În acest sens, rămâne deosebit de relevantă proba video depusă de reclamanta 

conţinând înregistrarea parţială a festivităţii de deschidere a anului şcolar 2013 -2014. În 

înregistrarea video apare reclamanta, alături de întreg colectivul scolii şi copii înscriși în 

cadrul unităţii de învăţământ, îmbrăcata în uniforma şcolii, martora ZZ atestând că aceasta a 

fost lucrată, pe comandă, special pentru reclamanta. În cadrul festivităţilor , din înregistrare se 

reţin prezentările audio „(...) în aplauzele dumneavoastra am să o invit pe noua mea colegă, 

GG, învățător clasa I . De asemenea, tot învățător clasa I, noua mea colega, învățător clasa I 

reclamanta X”. Faţă de evidenţa ce transpare din înregistrarea audio-video rămân total 

nesustenabile toate apărările formulate privitoare la „calitatea de „invitat” sau „invitat special” 

al reclamantei la aceste festivităţi. Susţinerile mai noi, din apel, conform cărora aspectele 

redate pe suportul CD sunt reale, însă părinţii cunoşteau că, în fapt, cele două nu erau 

angajate, făcându-li-se cunoştinţă doar cu candidatele rămân simple alegaţii, fără suport 

probator.  
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Referitor la faptul că prima instanţa a reţinut că „pârâta a încercat să acrediteze ideea 

că acei copii de la o școală particulară au petrecut primele 3 săptămâni de an școlar fără să 

facă activitate didactică”, apelanta a susţinut că aceasta nu are relevanţă pentru stabilirea 

raporturilor de muncă, fiind aplicate regulile speciale din materia suplinirii cadrelor didactice.  

Contrar acestor apărări situaţia, din punct de vedere didactic, este extrem de 

importantă, vizând postul pe care reclamanta susţine că l-a ocupat.  

Prioritar, trebuie subliniat caracterul extrem de contradictoriu al propriilor susţineri ale 

apelantei pârâte în ceea ce priveşte situaţia postului de învatator, anul scolar 2013 -2014. 

Astfel, prin întâmpinarea iniţială formulată, apelanta pârâtă a susţinut (...) reclamanta „ a stat 

ca invitat alături de clasa de copii la care urma să se prezinte pentru familiarizarea cu copii şi 

activitatea didactică de învăţătoare. Fotografiile depuse de reclamantă la dosar o înfăţişează 

atât alături de o clasă de copii, dar și de învăţătoarea clasei respective, dna GG. În zilele 

următoare, reclamanta a venit timp de câteva ore la sediul nostru şi a participat la orele de la 

clasă ale d-nei învăţătoare GG”.  

Abia prin răspunsurile la interogatoriu pârâta apelanta îşi modifica poziţia procesuală 

susţinând că pentru acelaşi post de învătător candida şi GG (întrebarea 10 din interogatoriu). 

Si declarațiile martorilor audiati pe acest aspect relevă inconsistența apărărilor pârâtei 

apelante referitoare la utilizarea sistemului de suplinire, specific învăţământului. Astfel 

martora ZZ a declarat că „ la clasa I, pe post de învatător, în probe, erau doamna Reclamanta 

X şi doamna GG. De acea clasă, în acelaşi timp se ocupa doamna SSS. Doamna SSS ocupă 

postul de profesor de limba engleza”. Martora SSS a susţinut „cursurile erau tinute dimineața 

de d-na AA, iar după-amiaza erau preluaţi de mine (...) reclamanta şi doamna GG au efectuat 

activităţi de familiarizare cu copii doar sub supravegherea mea(...). Eu nu am ţinut ore cu 

copii, doar i-am supravegheat. Nu am dublă specializare de învăţător şi profesor de limba 

engleză, ci doar profesor de limba engleza.” Aceleaşi neconcordanţe evidente rezultă şi din 

declaraţia martorei GG „ după începerea anului scolar în principal activităţile desfăşurate au 

vizat familiarizarea cu întreg colectivul clasei I în vederea susţinerii lecţiei deschise. Precizez 

că de clasa I se ocupa SS şi directoarea AA. Eu am stat mai mult cu SS. Aceasta nu preda 

orele aferente curriculei şcolare pentru clasa I, aspecte de care se ocupa AA, dar în funcţie de 

agenda acesteia, fiind directoare, aceasta avea programate şi alte activităţi. Dacă nu putea 

veni doamna directoare, venea doamna SS care se afla în şcoala de dimineaţa până seara.”. 

Totuşi potrivit propriilor atestări, martora GG se afla în şcoala doar dimineaţa, întrucat după-

amiază avea ore la liceul MM. 

Relatările inconsecvente ale martorilor sunt combătute de evidenţele scriptice. Astfel 

condica de prezenţa relevă că martora GG a susţinut activitatea didactica la clasa în aceasta 

perioada, reclamanta colaborând cu martora, având în vedere experiența mult mai bogată a 

martorei. Deşi s-a reproşat reclamantei ca nu a adus dovezi privind semnarea unei condici de 

prezenţă, obligația evidențierii prezenţei acesteia revenea tot pârâtei, în condiţiile în care 

aceasta a recunoscut, chiar dacă doar parțial, prezenţa reclamantei în cadrul unităţii şcolare. S-

a mai susţinut că reclamanta cunoştea situaţia sa, sens în care s-a invocat răspunsul la 

interogatoriu legat de semnarea condicii de prezenţă. Chiar o astfel de ipoteză este lipsită de 

relevanţă, întrucât acceptarea de către salariat a prestării muncii în lipsa îndeplinirii cerinţelor 

legale nu exonerează angajatorul de răspunderea ce-i revine pentru neîndeplinirea obligaţiilor 

legale imperative. Nu în ultimul rând, sub acest aspect, pârâta nu a administrat vreun mijloc 
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de probă în ceea ce priveşte situaţia copiilor înscrişi la programul after school. Sub acest 

aspect se reţine de către instanţa de apel că solicitarea serviciului de ambulanţa pentru 

reclamanta în data de 20.09.2013, a fost efectuată la ora 14.52 – ora corespunzătoare 

programului de după-amiază. În acest sens, martora ZZ a atestat „clasele 1-4 au prgram 

prelungit, respectiv încep la orele 8,30, cursurile se termină la 12,00 sau 12, 40, funcţie de 

programul fiecărei clase, urmează programul de masă şi somn, iar de la ora 14-16,30 este 

programul after school. În condiţiile în care martora SSS nu avea abilitarea didactică pentru 

clasa I, era în sarcina pârâtei să facă dovada încadrării şi situaţiei titularilor pentru programul 

after school, în condiţiile în care martora GG a atestat că era titulară la şcoala MM, unde lucra 

după-amiaza.  

Probele indirecte administrate de reclamanta – corespondenta e-mail privitoare la 

aspecte ținând de organizarea clasei, fotografiile, înregistrarea CD, situaţia juridică a copilului 

său în grădinita “Y” (la care face ample trimiteri hotararea fondului şi nu se mai impun a fi 

reluate), declaraţiile martorilor şi înscrisurile depuse referitoare partial la activităţi lucrative în 

beneficiul pârâtei, solicitarea serviciului de ambulanţă pentru reclamanta în timpul 

programului de după-amiază al şcolarilor, pe fondul unei apărări inconsecvente şi 

contradictorii a pârâtei sunt suficiente în context probator pentru a menţine soluţia pronunţată 

de prima instanţa.  

S-a susţinut de către apelanta că introducerea acţiunii după un an de la încetarea 

prezumtivelor raporturi de muncă poate susține prezumția simplă a caracterului șicanator şi 

nefondat al a acţiunii. Fără a insista asupra prevederilor legale cu privire la termenul de 

sesizare al instanţei care nu au fost măcar antamate în realizarea acestei apărări, se reţine că 

întreaga situaţie personală a reclamantei – care a avut o sarcină cu probleme şi s-a angajat 

ulterior în afara localităţii de domiciliu – apare ca un argument pertinent în justificarea acestui 

interval temporal. Mai mult, lipsa de instrucție şi dezechilibru evident de poziţie în raport de 

fostul angajator sunt recunoscute doctrinar, în mod unanim, drept cauze ale inacţiunii 

salariaţilor în protecţia drepturilor lor. Nu în ultimul rând, exerciţiul dreptului la acţiune a fost 

determinat de consecinţele resimţite pe termen lung, în principal de pierderea dreptului la 

indemnizație pentru creșterea copilului, drept ce a afectat în mod esenţial situaţia familială şi 

profesională a reclamantei. De altfel, în acest context, instanţa de apel remarcă că în ceea ce 

priveşte efectele pe termen scurt – plata drepturilor salariale – acestea au făcut obiectul unei 

corespondenţe private între soţul reclamantei şi Gradinita “Y”, în data de 16.10.2013 - 

răspunsul fiind „ d-na AA a sunat-o de două ori şi nu a răspuns. Spuneți-i să o sune şi să 

stabilească împreună modalitatea de plată. Mulțumim.” - f.96 dosar fond. În prezentul litigiu, 

pârâta apelanta nu a prezentat măcar vreo teză defensivă cu privire la aceasta „plată” pentru a 

o justifica contextual sau juridic.  

În consecinţă, nici unul dintre motivele de apel nu subzistă în raport de capătul 

principal de cerere – constatarea raporturilor de muncă existente între reclamanta X şi pârâta 

Asociaţia “Y”. În ceea ce priveşte criticile referitoare la durata acestor raporturi, trebuie 

subliniat că din punct de vedere procesual, pe tărâmul raporturilor de muncă sarcina probei 

revine de plin drept pârâtei, în temeiul art.272 Codul Muncii, salariatul putând avea o poziţie 

procesuală pur pasivă. În acest context, pârâta era cea ţinută a dovedi aceasta perioadă, simpla 

negare a raporturilor de muncă fiind insuficientă procesual. Susţinerile apelante că acest 

raport ar fi putut fi iniţiat doar la începutul anului şcolar sunt contrazise de probele 
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administrate, astfel cum au fost analizate. Reclamanta nu a susţinut vreun moment că aceste 

raporturi au început în septembrie, ci că efectiv activitatea didactică a început la acea dată. 

Este adevărat că anul şcolar are o ciclicitate proprie, însă activitatea personalului nu este 

limitată la durata anului şcolar, mai ales în condiţiile unei unităţi de învăţământ private ce are 

continuitate şi în perioadele de vacanţă. De altfel, înscrisurile depuse relevă activităţile 

administrative în care era implicat întreg personalul şcolii. Mai mult reprezentantul pârâtei 

însuşi a recunoscut la interogatoriu la întrebarea reclamantei „Este adevărat că începând cu 

data de 15 august, m-am prezentat zilnic la “Y”ul copiior” unde am participat la activităţile 

desfăşurate în cadrul Asociaţiei ?” - „V-ati prezentat ocazional, aducându-vă propriul copil la 

grădiniţă”. În consecinţă, având în vedere că la data de 15 august 2013 copilul reclamantei a 

fost acceptat în cadrul Grădinitei “Y” fără perceperea vreunei taxe scolare, că reprezentantul 

pârâtei a recunoscut că de la aceasta data reclamanta a început să se prezinte la scoala, 

(caracterul ocazional pretins nefiind nici susţinut probator, nici relevant în lipsa unor măsuri 

unilaterale ale angajatorului) în mod corect prima instanţa a constatat existenţa acestor 

raporturi de muncă începând cu data de 15.08.2013. În ceea ce priveşte data de 30.09.2013, 

este real că reclamanta a arătat că în săptămâna ce a urmat datei de 20.09.2013, când a fost 

solicitat ambulanta „a fost internată în spital, astfel încât a lipsit 2 zile de la serviciu. Întrucât 

în timpul spitalizării am aflat că sunt însărcinată, am comunicat acest lucru d-nei director AA 

de îndată ce am revenit la serviciu (..) d-na director AA mi-a spus că in aceste împrejurări nu 

mai putem continua raporturile de muncă”. Totuşi aceste atestări rămân lipsite de relevanţă 

din punctul de vedere al raporturilor de muncă. Simpla manifestare de voinţă a unei din părţi 

în sensul dezicerii de raportul de muncă stabilit este insuficientă pentru a conduce la încetarea 

raporturilor de muncă. Pe de o parte, angajatorul nu poate pune capăt raportului de muncă 

decât în formele şi condiţiile prevăzute de lege, iar pe de altă parte neprezentarea salariatului 

la locul de muncă sau neprestarea activităţii nu valorează încetare de drept a raportului de 

muncă. Pe de altă parte, demisia, la care face referire apelanta, ca act unilateral de vointă nu 

produce efecte decât în condiţiile în care îndeplineste cerințele prevăzute de art.81 C.Muncii, 

respectiv îmbracă forma scrisă, cerinţă neprobată în prezenta cauză. În acest sens, data de 

30.09.2013 stabilită de prima instanţa dă eficienţă principiului disponibilităţii procesuale care 

guvernează şi aceasta materie, în limitele cererii formulate de reclamanta, fără a valora din 

punct de vedere juridic o statuare jurisdicţională asupra modalităţii de încetare a acestor 

raporturi. 

În consecinţă în perioada de timp cuprinsă între 15.08.2013-30.09.2013 între 

reclamanta X şi pârâta Asociaţia “Y” au existat raporturi de muncă, aşa cum judicios a stabilit 

şi prima instanţa. 

În ceea ce priveşte conţinutul concret al clauzelor contractuale, se reţine că, din punct 

de vedere legal, contractul de muncă are conţinut prescris obligatoriu. Contractul individual 

de muncă cu timp parțial este un contract atipic, fiind reglementat de capitolul VIII C.Muncii. 

Potrivit art.105 alin.2 în situaţia în care într-un contract individual de muncă cu timp parţial 

nu sunt precizate elementele de la alin.1, contractul se consideră încheiat pentru normă 

întreaga. Întrucât în cauză angajtorul a eludat însăşi obligaţia impusă de art.16 C.muncii, 

implicit pe cea de la art.105 alin.1 Codul Muncii, în mod legal prima instanţa a dat prevalenţă 

normei generale, apreciind contractul încheiat pentru o normă întreagă. În lipsa unor probe 
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concludente, prima instanţa s-a raportat corect la salariul minim pe economie în determinarea 

acestei clauze contractuale. 

Capetele aceesorii, derivând din acest capăt de cerere au fost corect soluţionate de 

prima instanţa şi nu au făcut obiectul unor critici separate în apel, astfel că soluţia va fi 

păstrată. 

În ceea ce priveşte capetele distincte de cerere vizând răspunderea patrimonială a 

pârâtei, sub aspectul daunelor materiale şi morale, instanţa de apel reţine că faţa de 

considerentele pe larg dezvoltate anterior faptul ilicit al pârâtei constând în neîncheierea 

contractului individual de muncă în formă scrisă şi neexecutarea obligaţiilor adiacente 

acestuia au fost reţinute cu caracter definitiv, astfel încât acest element al răspunderii nu mai 

poate face obiect al analizei. 

În ceea ce priveşte prejudiciul material pretins, respectiv contravaloarea indemnizatiei 

de creştere a copilului, reclamanta a făcut dovada că prin decizia 1422275895258/26.01.2015 

emisă Agenţia Judeţeana pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Iaşi i s-a respins cererea de acordare 

a indemnizatiei creştere copil potrivit OUG nr.111/2010, întrucât îi lipsea stagiu de cotizare 

luna septembrie 2013. 

Prin apărările formulate în apel, pârâta a tins la argumentarea soluţiei de respingere a 

acestui capăt de cerere pe temeiul lipsei legăturii de cauzalitate între prejudiciul reclamantei şi 

fapta sa, întrucât legislația în materie permitea reclamantei să achite chiar retroactiv 

contribuţiile lunare de sănătate pentru luna septembrie 2013. Această teză defensivă este 

eronată, obligaţia angajatorului de plata a tuturor obligațiilor legale este imperativă– art.40 lit. 

c Codul Muncii. Mai mult, potrivit art.2 alin.1 din OUG 111/2010 cu modificări ulterioare au 

dreptul la indemnizația pentru cresterea copilului, persoanele care, în ultimul an anterior datei 

nașterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activitati 

independente, venituri din activitati agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor 

Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”. În consecinţă, în sensul acestui act normativ stagiu 

de cotizare este determinat de plata impozitului pe venit din salarii şi nu de plata contribuţiilor 

sociale de sănătate, cum susţine apelanta. În ipoteza îndeplinirii de către angajator a tuturor 

sarcinilor legale aferente contractului de muncă, prejudiciul nu s-ar fi născut, neîncheierea 

contractului de muncă şi neplata subsecventă a impozitului datorat creând în mod nemijlocit 

în patrimoniul reclamantei un prejudiciu material direct şi cert. În acelaşi context, instanţa de 

apel reţine că demisia realizată de reclamanta de la fostul angajator este lipsită de orice 

relevanţă cu privire la stagiul pentru luna septembrie 2013.  

În consecinţă, prejudiciu material al reclamantei intimate a fost corect cuantificat de 

către prima instanţa la nivelul indemnizatiei de crestere copil de care ar fi beneficiat în mod 

cert reclamanta în cazul în care pârâta şi-ar fi îndeplinit obligaţiile legale. 

În ceea ce priveşte daunele morale, alături de argumentele primei instanţe, se reţine că 

este indubitabil că situaţia reclamantei şi situaţia martorei GG au fost identice în raporturile cu 

pârâta, tratamentul diferit al reclamantei fiind determinat exclusiv de faptul că a aflat şi a 

încunoştinţat reprezentanții pârâtei despre sarcina sa. Prin întâmpinarea formulată în faţa 

primei instanţe pârâta a arătat expres„ la câteva zile după acest moment, reclamanta ne-a spus 

că nu intenţionează să finalizeze procedura de selecţie pentru recrutare, întrucat este 

însărcinată, că sarcina este dificilă şi că medicii i-au recomandat repaos total pe perioada 

sarcinii”. Deşi apelanta pârâtă recunoaşte cunoaşterea sarcinii reclamantei, aceasta 
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construieşte o teză total improbabilă conform căreia reclamanta ar fi refuzat continuarea 

raporturilor cu pârâta. Este contrar oricărei raţiuni ca o persoană care abia începuse raporturile 

cu şcoala, nu avea o altă opţiune lucrativă – anul şcolar fiind în curs - – şi aflase că este 

însărcinată, sarcină dificilă şi care impunea protecția aferenta sistemului de asigurare 

medicală - să renunţe la toate beneficiile legale decurgând dintr-un raport de muncă. Contrar 

celor invocate în motivele de apel, martora SSS nu a atestat că reclamanta i-ar fi spus personal 

că nu mai doreşte „să mai vină deloc” ci a atestat că reclamanta X a anunţat-o pe directoarea 

AA că nu doreşte să se angajaze pentru că este însărcinată şi nu vrea să-şi pericliteze 

sarcina, motiv pentru care refuză angajare”. În consecinţă acest martor nu a atestat vreun fapt 

perceput personal şi nemijlocit, pentru a valora mijloc probatoriu, ci doar a relatat poziţia 

reprezentantului pârâtei.  

Aşa cum s-a statuat în jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene „concedierea 

unui lucrător de sex feminin în cursul sarcinii sau a concediului său de maternitate pe motive 

legate de sarcină şi/sau de naşterea unui copil reprezintă o discriminare directă pe criterii de 

sex, contrară art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Directiva 76/207” (actualmente art.14 din 

Directiva 2006/54/CE) Curtea a apreciat că „orice altă interpretare a art. 2 alin. (1) şi a art. 5 

alin. (1) din Directiva 76/207 ar restrânge sfera de aplicare a protecţiei acordate de dreptul 

comunitar femeii gravide, care a născut de curând sau care alăptează, contrar structurii şi 

evoluţiei normelor dreptului comunitar care reglementează egalitatea dintre bărbaţi şi femei în 

acest domeniu.”- Cauza C-460/06, Hotărârea Curţii (Camera a treia) 11 octombrie 2007 

Nadine Paquay împotriva Société d’architectes Hoet Minne SPRL, ECLI:EU:C:2007:601, 

partial parag. 29, 40-41).  

Or, potrivit jurisprudenţei Curţii, Directiva nu stabileşte „ o anumită măsură în caz de 

încălcare a interdicţiei discriminării, ci lasă statelor membre libertatea de a alege între 

diferitele soluţii care asigură realizarea obiectivului Directivei 76/207, în funcţie de diferitele 

situaţii care pot apărea. Totuşi, măsurile apte să asigure restabilirea egalităţii efective a 

şanselor trebuie să asigure o protecţie jurisdicţională efectivă şi eficientă şi să aibă un efect 

disuasiv real asupra angajatorului (a se vedea Hotărârea von Colson şi Kamann, 14/83, 

EU:C:1984:153, pct. 23 şi 24, Hotărârea Draehmpaehl, C-180/95, EU:C:1997:208, pct. 25, 

precum şi Hotărârea Paquay, C-460/06, EU:C:2007:601, pct. 45). 

 În consecinţă, daunele morale acordate de prima instanţa trebuie subsumate prioritar 

interdicţiei absolute instituite în sarcina oricărui angajator de a aplica un tratament diferit unui 

salariat de sex feminin, exclusiv pe temeiul sarcinii. Este inutil a se dezvolta întregul 

ansamblu normativ internaţional şi național ce acordă o protecţie imperativă în beneficiul 

oricărei salariate însărcinate, aspect în raport de care apare nu numai anacronică, dar şi 

contrară obiectului principal de activitate desfăşurat – educaţia copiilor – atitudinea pârâtei.  

Acest argument se alătură celorlate reţinute de prima instanţa în motivarea sentinţei. 

Motivele de apel prin care s-a încercat a se minimaliza sau a se exclude orice prejudiciu moral 

resimţit de reclamanta, ca urmare a faptei ilicite a pârâtei sunt lipsite de orice fundament. 

Afectarea intereselor economice ale reclamantei nu se reflectă doar material, aşa cum susţine 

apelanta prin motivele de apel, ci şi în plan moral şi psihic, reclamanta fiind pusă în situaţia 

unei alegeri dificile între necesităţile imediate ale minorului nou născut şi reintoarcerea în 

activitate, pentru a asigura mijloacele de subzistenţa ale familiei. De asemenea, naveta zilnică 
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anterior naşterii copilului presupunea realizarea unui efort suplimentar de către reclamanta, 

care era totuşi însărcinata, sarcina fiind afectată de probleme medicale. 

Trebuie subliniat de asemenea că naveta afecta nu numai timpul individual al 

reclamantei ci se reflecta şi în timpul petrecut împreună cu familia, fiind astfel afectat dreptul 

individual la viata privata. 

Cu privire la cuantificarea prejudiciului moral produs prin fapta angajatorului, 

reparatia patrimonială acordată nu poate fi apreciată ca disproporţionată în raport cu 

întinderea în timp a efectelor faptei ilicite a angajatorului, situaţia personală a reclamantei şi 

prejudiciul creat drepturile personale nepatrimoniale proprii, dar şi ale copilului nou născut. În 

acest sens, reparația bănească are ca finalitate tocmai recunoaşterea importanţei valorilor 

sociale lezate prin fapta angajatorului, în special, alături de cele expuse prin sentinţa fondului, 

cele referitoare la protecţia maternităţii. 

În consecinţă, pentru considerentele expuse, curtea de apel respinge apelul declarat de 

pârâta Asociația “Y” SRL împotriva sentinței civile nr. 1707/10 iulie 2015 pronunțată de 

Tribunalul Iași, sentință care este păstrată. 

2. Decizie de debit emisă de Casa de Pensii pentru recuperarea unor sume încasate 

cu titlu de pensie de invaliditate și indemnizație însoțitor. Sarcina probei 

privind incidența ipotezei prev. de art. 6 pct. IV lit. b din Legea 263/2010 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 115/27 

februarie 2017  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. XY4/89/2016 din 27 

ianuarie 2016, F. a contestat Decizia nr. 11953 din 21.12.2015 emisă de către intimata Casa 

Judeţeană de Pensii Vaslui, solicitând anularea acesteia şi constatarea faptului că suma de 

12444 lei nu a fost încasată necuvenit. 

În motivare, contestatorul a arătat în esenţă că, în anul 2014 a realizat un venit brut de 

810 lei, mai mic de 8088 lei – de patru ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, astfel încât nu se regăseşte în niciuna din 

situaţiile prevăzute la articolul 114 alineatul 1 pct. e) raportat la art. 6 alin. 1 pct. IV din Legea 

263/2010. Prin urmare, suma de 12444 lei a fost încasată cu titlu de pensie de invaliditate. 

Prin sentinţa civilă nr. 498 din data de 28.04.2016 pronunţată de Tribunalul Vaslui s-

au dispus următoarele. 

„Admite contestaţia formulată de F. împotriva Deciziei nr. 11953 din 21.12.2015 

emisă de intimata Casa Judeţeană de Pensii Vaslui. Anulează decizia contestată.” 

Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut următoarea situație de fapt și de drept: 

Clarificând ab initio cadrul procesual obiectiv, instanţa constată că solicitările de la 

liniuţele 2 şi 3 din contestaţie reprezintă argumente juridice ale cererii de anulare a deciziei 

contestate, acesta reprezentând în concret obiectul cererii introductive. 

În fapt, contestatorului i-a fost acordată, la cerere, pensie de invaliditate în anul 1977, 

fiind încadrat în gradul I de invaliditate şi beneficiind şi de indemnizaţie de însoţitor, după 

cum rezultă din buletinul de calcul anexă la decizia contestată. 

În anul fiscal 2014 (1 ianuarie – 31 decembrie 2014), Întreprinderea Individuală F. a 

încasat un venit brut din activităţi independente de 63559,9 lei, după cum rezultă din „Situaţia 

veniturilor şi a cheltuielilor înregistrate în cursul anului 2014˝ depusă de către contestator. 
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Prin Decizia nr. 11953 din 21.12.2015 a Casei Judeţene de Pensii Vaslui, s-a dispus în 

sensul recuperării de la contestator a sumei de 12444 lei, sumă plătită în anul perioada 1 

ianuarie – 31 decembrie 2014 cu titlu de pensie de pensie de invaliditate şi indemnizaţie de 

însoţitor după cum rezultă din buletinul de calcul anexă. 

În drept, sunt relevante prevederile articolului 114 alienatul 1 litera e) din Legea 

263/2010 care dispune că plata pensiei se suspendă din luna următoare celei în care:  

„e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se regăseşte în una dintre 

situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia consilierilor locali sau 

judeţeni”. 

Articolul 6 din Legea 263/2010 enumeră la punctul IV punctul b „persoanele care 

realizează, în mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel puţin de 4 ori 

câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi 

care se află în una dintre situaţiile următoare(…) 

b) membri ai întreprinderii individuale şi întreprinderii familiale;”. 

Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 

stat în anul 2014 a fost, conform articolului 16 din Legea 340/2013 de 2298 lei, cuantumul 

veniturilor anuale de la care asigurarea este obligatorie fiind astfel de 9192 lei. Contestatorul a 

realizat venituri brute totale din activitatea profesională superioare acestui cuantum în anul 

2014. 

Este important de făcut distincţia între venituri brute şi venitul net (după scăderea 

cheltuielilor), venit asupra căruia se calculează şi se datorează impozit. 

Se poate vorbi despre „sume încasate necuvenit cu titlu de prestaţii sociale” în sensul 

prevederilor articolului 179 alineatul 1 din Legea 263/2010 în cazul în care o persoană a 

încasat sume în temeiul unei decizii de pensie suspendată în sensul articolului 114 din Legea 

263/2010. 

În situaţia în care pensia a fost încasată în temeiul unei decizii de acordare a pensiei, 

care decizie nu a fost suspendată sau anulată nu se poate vorbi despre sume încasate 

necuvenit, ci despre drepturi de asigurări sociale.  

Încasarea unor drepturi conferite de lege, în temeiul unei decizii de pensie care nu a 

fost suspendată sau anulată, nu poate fi considerată ca necuvenită. 

Întrucât intimata nu a emis o decizie prin care să se suspende plata pensiei, sesizând 

abia ulterior, la finalul anului 2015, faptul că beneficiarul pensiei a realizat venituri din 

activităţi independente, este important de determinat momentul în care poate opera 

suspendarea plăţii pensiei în temeiul articolului 114 din Legea 263/2010. 

Acest moment este cel al realizării pragului legal de „cel puţin de 4 ori câştigul 

salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat”. Acest 

prag este, pentru anul 2014, de 9192 lei.  

Întrucât datele furnizate de DGFP reflectă sumele încasate într-un întreg an fiscal, nu 

şi data la care s-a depăşit pragul legal, trebuie stabilit acest moment pe baza actelor contabile. 

După cum a comunicat şi Casa Naţională de Pensii Publice către Casele teritoriale, 

prin adresa I/425/17.02.2014, pentru stabilirea acestui moment trebuie solicitate persoanelor 

care realizează venituri din activităţi independente acte contabile, în speţă Registrul - jurnal de 

încasări şi plăţi, document contabil prin care se ţine evidenţa încasărilor şi plăţilor pentru 

contribuabilii care ţin evidenţa în partidă simplă, cum sunt şi Întreprinderile individuale, 

conform articolului 5 alineatul 2 din Legea 82/1991 - Legea contabilităţii şi Punctul B nr. 20 

din Normele metodologice anexă la Ordinul 1040/2004 al Ministerului finanţelor publice 

(publicat în Monitorul Oficial 642/16 iulie 2004) şi articolul 48 alineatul 8 din Codul fiscal. 

Intimata nu făcut acest lucru, ci a preferat să impute suma încasată cu titlu de drepturi 

de asigurări sociale pentru tot anul fiscal 2014. Abia după emiterea deciziei contestate, 
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intimata l-a convocat pe contestator cu Jurnalul de încasări şi plăţi, prin adresa 

236/07.01.2016.  

Articolul 116 din Legea 263/2010 dispune „Încetarea, suspendarea sau reluarea plăţii 

pensiei, precum şi orice modificare a drepturilor de pensie se fac prin decizie emisă de casele 

teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în condiţiile respectării 

regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie.˝ 

Astfel fiind, decizia contestată va fi anulată, intimata având posibilitatea să emită o 

nouă decizie prin care să se dispună recuperarea sumelor plătite cu titlu de pensie de 

invaliditate şi indemnizaţie de însoţitor, doar pentru perioada în care plata pensiei a fost 

suspendată şi subsecvent dispunerii suspendării pensiei ca urmare a atingerii pragului de 

venituri brute din activităţi independente.” 

Împotriva acestei soluții, a formulat apel Casa Judeţeană de Pensii Vaslui, criticând-o 

pentru netemeinicie și nelegalitate.  

În motivarea căii de atac s-a arătat în esență că potrivit art. 6 alin, (1) pct. IV lit. e), în 

sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii, persoanele care 

realizează dintr-o activitate independenţă/profesională, în mod exclusiv un venit mediu brut 

pe an calendaristic, echivalent cu cel puţin de 4 ori câştigul salarial mediu brut utilizat la 

fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. 

De asemenea, potrivit art. 118 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, în sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii 

asigurarea este obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari: pensionarii 

pentru limită de vârstă; nevăzătorii; pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copii, 

pensionari de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate; copiii, pensionari de urmaş, 

prevăzuţi la art. 84 lit. a) si b). 

După cum se poate observa, pensionarii de invaliditate gradul I şi II nu se regăsesc 

printre categoriile de pensionari care pot cumula pensia cu veniturile pentru care asigurarea 

este obligator e, cum este cazul veniturilor din profesii libere. 

Potrivit art. 114 alin. (1) lit. e) din acelaşi act normativ, plata pensiei se suspendă luna 

următoare celei în care pensionarul, beneficiar al unei pensii de invaliditate gradul I şi II, se 

regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. excepţia consilierilor locali 

sau judeţeni. 

În condiţiile în care reclamantul F. a realizat din profesii libere un venit de 22.400 lei, 

instituţia noastră a procedat la emiterea Decizie de debit nr. 11953/21.12.2015 şl a buletinului 

de calcul, în termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art. 179 alin. 1 din Legea nr. 

263/2010, şi care a început să curgă de la data la noastră a luat cunoştinţă de existenţa 

prejudiciului, decizie prin care a fost constituit pentru perioada 01.01.2014-31.12.2014 un 

debit în sumă de 12.444 lei reprezentând drepturi de pensii încasate necuvenit ca urmare a 

faptului ca beneficiarul invaliditate gradul I a cumulat pensia cu alte venituri, debit ce se va 

recupera de la beneficiar. 

Astfel, pentru a evita înregistrarea unor debite reprezentând drepturi încasate necuvenit 

persoana aflată in situaţie de cumul al pensiei de invaliditate gradul I cu alte venituri de natura 

celor menţionate mai sus, trebuie să solicite casei teritoriale de pensii/casei de sectoriale care 

achită drepturile, suspendarea plătii pensiei de invaliditate. 

Precizează apelanta că, la momentul înregistrării documentarului de pensionare, 

petentul semnează cererea prin care, se obliga ca în termen de 15 zile să anunţe orice 

modificare intervine în calitatea de asigurat al sistemului public de pensii iar, în cazul 

nerespectării acesteia se obligă sa restituie integral sumele încasate nelegal. 

Solicită instanţei de judecată admiterea cererii de apel formulată (chiar dacă, din 

eroare, în cererea de apel se menționează că se solicită respingerea acestuia!). 
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Reclamantul intimat F. a formulat concluzii scrise, prin care solicită instanţei de 

judecata, ca in baza probatoriului reprezentat de înscrisurile administrate in fata instanţei de 

fond, sa dispună respingerea apelului ca nefondat si menţinerea in întregime a sentinţei civile 

nr. 498 din 28 aprilie 2016 pronunţata de către Tribunalul Vaslui, ca fiind legala si temeinică 

sub toate aspectele sale, reluând argumentele și apărările formulate în fața instanței de fond. 

În apel a fost administrată proba cu înscrisuri. Astfel, la solicitarea repetată a instanței 

de apel, apelanta a depus aceleași înscrisuri administrate în prima fază procesuală, respectiv 

decizia nr. 11953 din 21.12.2015, privind recuperarea sumelor încasate necuvenit cu titlu de 

prestații de asigurări sociale și buletin de calcul al sumelor încasate necuvenit cu titlu de 

prestații de asigurări sociale – dosar nr. 11953. Însă, apelanta nu a comunicat și nu a răspuns 

solicitării instanței de apel de a înainta referatul Serviciului Plăți Prestații nr. 

21600/07.12.2015 ce a stat la baza emiterii decizii nr. 11953 din 21.12.2015. 

Analizând actele și lucrările dosarului, raportat la motivele de apel și apărările părților, 

Curtea apreciază apelul ca nefondat pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare: 

Contestatorului intimat i-a fost acordată, la cerere, pensie de invaliditate în anul 1977, 

fiind încadrat în gradul I de invaliditate şi beneficiind şi de indemnizaţie de însoţitor, conform 

deciziei nr. 11953/1977 emisă de Consiliul Popula Vaslui. 

S-a reținut de către apelantă că reclamantul F. a realizat din profesii libere un venit de 

22.400 lei, condiții în care s-a procedat la emiterea Decizie de debit nr. 11953/21.12.2015 şi a 

buletinului de calcul, în termenul general de prescripţie de 3 ani, prevăzut de art. 179 alin. 1 

din Legea nr. 263/2010, decizie prin care a fost constituit pentru perioada 01.01.2014-

31.12.2014 un debit în sumă de 12.444 lei reprezentând drepturi de pensii încasate necuvenit 

ca urmare a faptului ca beneficiarul pensiei de invaliditate gradul I a cumulat pensia cu alte 

venituri, debit ce se va recupera de la beneficiar. 

Astfel, prin Decizia nr. 11953 din 21.12.2015 a Casei Judeţene de Pensii Vaslui, s-a 

dispus în sensul recuperării de la contestator a sumei de 12444 lei, sumă plătită în anul 

perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2014 cu titlu de pensie de pensie de invaliditate şi 

indemnizaţie de însoţitor după cum rezultă din buletinul de calcul anexă. 

Conform art. 114 alin. (l) lit. b) din Legea 263/2010, in sistemul public de pensii, plata 

pensiei se suspenda începând cu luna următoare celei in care a intervenit si in situaţia când 

pensionarul, beneficiar al unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate parţiale, se 

regăseşte in una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia 

consilierilor locali sau judeţeni, cum de altfel susține și apelanta atât în emiterea deciziei con 

testate în prezenta cauză, cât și în motivele de apel. 

Însuși temeiul de drept invocat de apelantă prevede că plata pensiei se suspendă din 

luna următoare celei în care: „e) pensionarul de invaliditate, încadrat în gradul I sau II, se 

regăseşte în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) pct. I, II sau IV, cu excepţia 

consilierilor locali sau judeţeni”. 

Conform art. 116 din Legea 263/2010 cu modificările ulterioare încetarea, suspendarea 

sau reluarea plății pensiei, precum și orice modificarea drepturilor de pensie se fac prin 

decizie emisă de casele teritoriale de pensii, respectiv de casele de pensii sectoriale, în 

condițiile respectării regimului juridic al deciziei de înscriere la pensie. 

În condițiile în care apelanta nu a emis vreo decizie de suspendare a drepturilor de 

pensie a contestatorului, în mod temeinic și legal prima instanța a apreciat că decizia nr. 

11953 din 21.12.2015 este lipsita de orice baza legala și în consecință a dispus anularea 

acesteia. 

Pe de altă parte, este real că potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 

263/2010, persoanele care realizează, din activităţi profesionale, un venit brut pe an 

calendaristic mai mic decât cuantumul a patru câştiguri salariale medii brute utilizate la 
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fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe acel an calendaristic nu sunt asigurate 

obligatoriu în sistemul public de pensii. 

Totodată, potrivit dispozițiilor art. 118 din Legea nr. 263/2010, în sistemul public de 

pensii, pot cumula pensia cu venituri provenite din situaţii pentru care asigurarea este 

obligatorie, în condiţiile legii, următoarele categorii de pensionari: a) pensionarii pentru limită 

de vârstă; b) nevăzătorii; c) pensionarii de invaliditate gradul III, precum şi copiii, pensionari 

de urmaş, încadraţi în gradul III de invaliditate; d) copiii, pensionari de urmaş, prevăzuţi la 

art. 84 lit. a) şi b). Soţul supravieţuitor, beneficiar al unei pensii de urmaş, poate cumula 

pensia cu venituri din activităţi profesionale pentru care asigurarea este obligatorie, potrivit 

legii, dacă acestea nu depăşesc 35% din câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 33 alin. 

(5). Așadar, potrivit legii, sunt reale susținerile apelantei în sensul că reclamantul contestator 

nu putea cumula pensiei de invaliditate cu venituri brute din activități profesionale, realizate 

în anul 2014 mai mari de 9192 lei, sumă echivalentă cu de 4 ori câştigul salarial mediu brut 

utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Apelanta a reținut că 

reclamantul F. a realizat din profesii libere un venit de 22.400 lei, condiții în care s-a procedat 

la emiterea Decizie de debit nr. 11953/21.12.2015, decizie prin care a fost constituit pentru 

perioada 01.01.2014-31.12.2014 un debit în sumă de 12.444 lei reprezentând drepturi de 

pensii încasate necuvenit ca urmare a faptului ca beneficiarul pensiei de invaliditate gradul I a 

cumulat pensia cu alte venituri, debit ce se va recupera de la beneficiar, potrivit buletinului de 

calcul întocmit de Casa Locală de Pensii Bârlad. 

Însă, deși s-a solicitat expres de către instanța de apel apelanta nu a făcut dovada, în 

raport de apărările reclamantului și de înscrisurile aflate la filele 29 – 31 dosar fond și care 

privesc declarația de venituri a numitului F., respectiv situația veniturilor și a cheltuielilor 

înregistrate în cursul anului 2014, a modului în care a stabilit depășirea plafonului prevăzut de 

art. 6 alin. (1) pct. IV lit. e) din Legea nr. 263/2010, respectiv realizarea de către intimat, din 

activităţi profesionale, a unui venit brut pe an calendaristic mai mare decât cuantumul a patru 

câştiguri salariale medii. Cu atât mai mult cu cât Casa Naţională de Pensii Publice a 

comunicat Caselor teritoriale, prin adresa I/425/17.02.2014, că pentru stabilirea acestui 

moment trebuie solicitate persoanelor care realizează venituri din activităţi independente acte 

contabile, în speţă Registrul - jurnal de încasări şi plăţi, document contabil prin care se ţine 

evidenţa încasărilor şi plăţilor pentru contribuabilii care ţin evidenţa în partidă simplă, cum 

sunt şi Întreprinderile individuale, conform articolului 5 alineatul 2 din Legea 82/1991 - 

Legea contabilităţii şi Punctul B nr. 20 din Normele metodologice anexă la Ordinul 

1040/2004 al Ministerului finanţelor publice (publicat în Monitorul Oficial 642/16 iulie 2004) 

şi articolul 48 alineatul 8 din Codul fiscal. Prin urmare, abia după atingerea pragului in 

discuţie, de venituri brute din activităţi independente, Casa Judeţeană de Pensii Vaslui ar fi 

putut sa dispună recuperarea eventualelor sume plătite in acest sens, ca un act subsecvent 

suspendării pensiei. Apelanta nu a procedat în acest sens, ci a imputat suma încasată cu titlu 

de drepturi de asigurări sociale pentru tot anul fiscal 2014. Abia după emiterea deciziei 

contestate, apelanta l-a convocat pe contestator cu Jurnalul de încasări şi plăţi, prin adresa 

236/07.01.2016. In plus trebuie subliniat ca art. 114 din Legea nr. 263/2010 face menţiune 

doar despre suspendarea pensiei si nu a indemnizaţiei de însoţitor, indemnizaţie reglementata 

de art. 77 din Legea 263/2010 si care are un regim juridic distinct, in sensul in care este 

suportata in întregime de la bugetul de stat si nu din bugetul asigurărilor sociale, iar pe de altă 

parte, cazurile în care plata indemnizaţiei de însoţitor este suspendată sunt reglementate 

distinct de articolul 114 alineatele 4, iar ipoteza cumulului veniturilor din activităţi 

independente cu pensia nu se regăseşte printre cazurile de suspendare a plăţii indemnizaţiei de 

însoţitor. 

În raport de cele de mai sus, este corectă interpretarea data de prima instanța 

dispozițiilor art. 114 alin. 1 pct. e din Legea 263/2010, în sensul că suspendarea plății 
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drepturilor de pensie pentru beneficiarul pensiei de invaliditate gradul I sau II se regăsește în 

situațiile prevăzute la art. 6 alin. 1 pct. IV din Lege nu poate interveni decât de la momentul 

atingerii pragului maximal al veniturilor dobândite din alte activități și în nici un caz pe 

întreaga perioada în care a cumulat pensia cu veniturile rezultând din desfășurarea activității 

independente. 

Toate considerentele expuse reprezintă cauze suficiente pentru menținerea soluției de 

anulare a deciziei nr. 72639/10.03.2015, argumentele apelantei nesubzistând în raport de 

dispozițiile legale imperative, anterior arătate. 

În consecință, pentru motivele expuse, curtea respinge apelul declarat de pârâta Casa 

Judeţeana de Pensii Vaslui împotriva sentinţei civile nr. nr. 498 din 28.04.2016 pronunţată de 

Tribunalul Vaslui, sentinţă care va fi păstrată. 

Văzând și dispozițiile art. 453 raporta la art. 452 C.proc.civ., obligă apelanta să 

plătească intimatului F. suma de 1000 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

 

3. Controlori de trafic. Conform CCM, sporul pentru condiții grele și periculoase se 

acordă proporțional cu timpul cât personalul a lucrat efectiv î n  condiţiile 

respective. Neevidențierea în pontaje este culpa angajatorului și nu poate 

conduce la lipsirea salariaților de acest drept, în condițiile în care se 

probează ore efectiv lucrate în condiții grele și periculoase. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de Muncă şi Asigurări Sociale, Decizia civilă nr. 156/13 

martie 2017  

Prin sentința civilă nr. 932/ 25.05.2016 ,Tribunalul Iaşi a hotărât: „Admite acţiunea, 

formulată de reclamanţii A., C., G., H., I., L., S. prin Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, în 

contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 

SA.  

Obligă pârâta să achite în favoarea fiecărui reclamant sporul pentru condiţii grele şi 

periculoase de muncă de 21% din salariul de bază pentru perioada 18.06.2012 – 29.02.2016 în 

următorul cuantum: A. – 1458 lei, C. – 5124 lei, G. – 5610 lei, H. – 5020 lei, I. – 5435 lei, L. 

– 6871 lei, S. – 6312 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecărui reclamant sporul pentru munca prestată în zilele de 

sâmbătă şi/sau duminică de 20% din salariul de bază pentru perioada 18.06.2012 – 30.06.2015 

în următorul cuantum: A. –319 lei, C. – 1254 lei, G. – 1500 lei, H. – 1088 lei, I. – 1368 lei, L. 

– 1811 lei, S. – 1669 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecăruia dintre următorii reclamanţi sporul pentru munca 

prestată în zilele de sărbători legale de 150% din salariul de bază pentru perioada 18.06.2012 

– 28.04.2013 în următorul cuantum: C. – 495 lei, G. – 331 lei, I. – 387 lei, L. – 596 lei, S. – 

551 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecărui reclamant sporul pentru munca prestată în zilele de 

sărbători legale de 100% din salariul de bază pentru perioada 15.05.2013 – 30.06.2015 în 

următorul cuantum: A. – 361 lei, C. – 759 lei, G. – 465 lei, H. – 608 lei, I. – 824 lei, L. – 668 

lei, S. – 743 lei. 

Obligă pârâta să achite fiecărui reclamant daune interese în cuantum de 0,04% din 

sumele acordate prin prezenta hotărâre calculate pentru fiecare zi de întârziere de la data 

scadenţei lunare a fiecărui drept salarial şi până la data plăţii efectivă. 
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Obligă pârâta să achite Sindicatului Drumarilor „Elie Radu” suma de 5041 lei cu titlu 

de cheltuieli de judecată.” 

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut că reclamanţii sunt angajaţii 

pârâtei în baza contractelor individuale de muncă nr. 3/06.02.2014, nr. 100/30.03.2005, nr. 

278/13.09.2005, nr. 50/276/01.06.1999, nr. 4690/27.11.1991, nr. 1/09.06.2007, nr. 30/776 din 

26.11.1993 şi a actelor adiţionale ulterioare pe funcţiile de controlor trafic la ACI Jimbolia şi 

Cenad. 

Între CNANDR SA – Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara şi 

sindicatele respective au fost încheiate contractul colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. sub 

nr. 78/28.04.2011; contract colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. 201 valabil 

începând cu 15.03.2013 şi contractul colectiv de muncă înregistrat la I.T.M. sub nr. 196 

valabil începând cu data de 01.06.2014. 

În cauză a fost realizată o expertiză contabilă de către doamna expert X cu următoarele 

obiective: 1 .Calcularea sporului pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, în cuantum de 

21% din salariul de bază, începând cu data de 18.06.2012 şi până la zi conform art. 106 lit. B 

din CCM 2013-2014; să se stabilească dacă din pontajele depuse rezultă că reclamanţii au 

desfăşurat doar activităţi de control, astfel cum acestea sunt menţionate în fişa postului; 

regulamentul ACI - urilor, OUG nr. 84/2003, Ordinul Ministrului nr. 598/1999; 2. Calcularea 

sporului pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi/sau duminică în cuantum de 20% din 

salariul de bază, începând cu data de 18.06.2012 şi până la zi, în temeiul art. 57 alin. 3 din 

CCM 2011-2012, CCM 2013-2014; 3. Calcularea sporului pentru sărbătorile legale lucrate în 

cuantum de: 150% din salariul de bază pentru perioada începând cu 18.06.2012 şi până la data 

de 28.04.2013, în temeiul CCM 2011-2013, art. 62, alin. 2, lit. c; 100% din salariul de bază de 

la data de 15.05.2013 şi până la zi, în temeiul CCM 2013-2014, art. 58 alin. 4.” 

În cauză a fost efectuat şi un supliment la raportul de expertiză (filele 42-65, vol. III 

dosar). 

Conform art. 133 alin. 1 lit. a din Legea nr. 62/2011, clauzele contractelor colective de 

muncă produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelor colective de muncă 

încheiate la acest nivel. De asemenea, conform art. 148 din Legea 62/2011, executarea 

contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, neîndeplinirea obligaţiilor 

asumate prin contractul colectiv de muncă atrăgând răspunderea părţilor care se fac vinovate 

de aceasta. Prin urmare contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate, produc 

efecte faţă de toţi salariaţii angajatorului, iar clauzele contractelor colective de muncă sunt 

obligatorii pentru părţi. Potrivit art. 106 alin. 1 lit. B din Contractul Colectiv de Muncă 

încheiat la nivel de unitate şi înregistrat sub nr. 78/23.04.20 11 , valabil î n  perioada 

28.04.2011–27.04.2013, s - a  prevăzut un spor pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, 

în cotă de 2 1% ,  pentru personalul care lucrează în condiţii de efort fizic ridicat la 

temperaturi ridicate sau scăzute, în mediu umed, cu viituri de apă, condiţii de izolare, zgomot 

intens şi/sau vibraţii, alte condiţii de mediu deosebite sau nedorite, riscul de accidentare la 

luciu sub circulaţie, lucrul la altitudine utilizarea unor substanţe explozive, pericol de 

electrocutare. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol „Categoriile de personal, locurile de muncă şi 

activităţile pentru acordarea celor două tipuri de sporuri acordate în raport cu condiţiile î n  

care se desfăşoară activitatea, aşa cum se prevede la alin. 1 lit. ( B)  ( C )  se stabilesc prin 

anexa nr. 5”, iar potrivit alin. 3 „Sporurile pentru condiţii deosebite de muncă - nocive, grele 

şi periculoase se acordă proporţional cu timpul cât personalul a lucrat î n  condiţiile respective 

cu evidenţierea distinctă în pontaje a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii. 

În anexa nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate înregistrat sub nr. 

78/28.04.2011 sunt prevăzute categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile pentru 

acordarea sporurilor prevăzute de art. 1 0 6  alin. 1 lit. b ş i  c. Astfel, beneficiază de un spor 

pentru condiţii grele şi periculoase de muncă de 2 1%  din salariul de bază personalul care 
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participă efectiv la executarea activităţii de control desfăşurată de echipajele mobile sau în 

cadrul agenţiilor de control şi încasare. 

Dispoziţii similare se regăsesc şi în Contractul Colectiv de Muncă încheiat la nivel de 

unitate înregistrat sub nr. 201/15.05.2013, valabil începând cu data de 15.05.2013.   

Astfel potrivit dispoziţiilor art. 106 alin. 1 lit. b din acest contract se acordă un spor de 

21% din salariul de bază pentru personalul care lucrează in condiţii de efort fizic ridicat, la 

temperaturi ridicate sau scăzute, în mediu umed cu viituri de apă, condiţii de izolare, zgomot 

intens şi/sau vibraţii, alte condiţii de mediu deosebite sau nedorite, riscul de accidentare la 

lucru sub circulaţie, lucrul la altitudine, utilizarea unor substanţe explozive, pericol de 

electrocutare. Potrivit art. 6 alin 2 „categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile 

pentru acordarea celor două tipuri de sporuri acordate î n  raport cu condiţiile în cate s e  

desfăşoară activitatea aşa cum se prevede la alin. 1 lit.( B)  (C), se stabilesc prin anexa 5”, iar 

potrivit alin. 3 „Sporurile pentru condiţii deosebite de muncă – nocive, grele şi periculoase se 

acordă proporţional cu timpul cât personalul a lucrat în condiţiile respective cu evidenţierea 

distinctă în pontaje a timpului efectiv lucrat î n  aceste condiţii”. 

În anexa nr. 5 la Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate înregistrat sub nr. 

201/15.05.2013 sunt prevăzute categoriile de personal, locurile de muncă şi activităţile pentru 

acordarea sporurilor prevăzute de art. 106 alin. 1 lit. b şi c. Astfel, beneficiază de un spor 

pentru condiţii grele ş i  periculoase de muncă de 2 1%  din salariul de bază personalul care 

participă efectiv la executarea activităţii de control desfăşurată de echipajele mobile sau în 

cadrul agenţiilor de control şi încasare.  

Având în vedere dispoziţiile contractelor colective de muncă menţionate, funcţiile pe 

care sunt încadraţi reclamanţii, precum şi activitatea desfăşurată, a reţinut prima instanţă că 

aceştia sunt îndreptăţiţi să beneficieze de sporul pentru condiţii grele şi periculoase de muncă 

de 21% din salariul de bază, pentru perioada 18.06.2012–29.02.2016, spor cuantificat de 

expert în următorul cuantum: A.– 1458 lei, C. – 5124 lei, G. – 5610 lei, H. – 5020 lei, I. – 

5435 lei, L. – 6871 lei, S. – 6312 lei. 

În ceea ce priveşte sporul de 20% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele 

de sâmbătă şi/sau duminică, instanţa a reţinut că potrivit art. 57 alin. 3 din CCM 2011-2013, 

CCM 2013-2014 şi CCM 2014-2015 se prevede: „ În situaţia în care salariaţii lucrează în 

zilele de sâmbătă sau duminică vor beneficia de un spor de 20% la salariul de bază, aferent 

orelor prestate în zilele de sâmbătă şi/sau duminică.” 

Raportat la aceste dispoziţii, a apreciat tribunalul că reclamanţii sunt îndreptăţiţi să 

primească acest spor de 20% din salariul de bază, aferent orelor prestate în zilele de sâmbătă 

şi/sau duminică, pentru perioada 18.06.2012–30.06.2015, spor cuantificat prin expertiza 

efectuată în cauză, în următorul cuantum: A. –319 lei, C.–1254 lei, G.–1500 lei, H.–1088 lei, 

I.–1368 lei, L.–1811 lei, S.– 1669 lei, astfel cum s-a constatat în baza documentelor 

expertizate.  

Referitor la calcularea sporului pentru sărbătorile legale lucrate, instanţa de fond a 

reţinut următoarele: 

Conform art. 62 din CCM 2011-2013 se prevede că: „Sporul acordat pentru timpul 

prestat în afara programului normal de lucru : În cazul în care compensarea prin ore libere 

plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 61 alin. (1), munca suplimentară va fi 

plătită salariatului prin adăugarea unui spor de salariu corespunzător duratei acesteia. Sporul 

pentru munca suplimentară, acordat în condiţiile alineatului precedent este de: a) 100% din 

salariul de bază pentru munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă 

săptămânal, inclusiv sâmbăta şi/sau dumineca pentru lucrări urgente; b) 200% din salariul de 

bază pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi duminică, doar în cazul unor lucrări 

urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a 

persoanelor sau bunurilor, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea 



42 

 

efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra bunurilor, personalul solicitat are 

obligaţia de a se prezenta conform solicitării, repausul săptămânal fiind suspendat. c) 150% 

din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbători legale stabilite conform legii. 

Conform art. 58 din CCM din 2011-2014 şi conform art. 139 din Codul muncii 

modificat de Legea 147/2012, sărbătorile legale sunt: 1 şi 2 ianuarie, 1 mai, prima şi a doua zi 

de Sfintele Paști, prima şi a doua zi de Rusalii, Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie 

Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat Ocrotitorul României, 1 Decembrie, prima şi a doua 

zi de Crăciun. În aceste condiţii instanţa de fond a constatat că reclamanţilor le sunt aplicabile 

dispoziţiile art. 62 alin. (2) lit. c) din CCM 2011-2013, care prevăd un spor pentru sărbătorile 

legale lucrate în cuantum de 150% din salariul de bază (conform CCM 78/2011) şi a obligat 

pârâta să achite fiecăruia dintre următorii reclamanţi sporul pentru munca prestată în zilele de 

sărbători legale de 150% din salariul de bază, pentru perioada 18.06.2012–28.04.2013, spor 

cuantificat prin expertiza efectuată în cauză, în următorul cuantum : C. – 495 lei, G. – 331 lei, 

I. – 387 lei, L. – 596 lei, S. – 551 lei. 

Dispoziţiile art. 58 alin. 3 şi 4 din CCM 2013-2014 prevăd un spor pentru sărbătorile 

legale lucrate în procent de 100 % astfel : „(3) În cazul în care activitatea nu poate fi 

întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii, salariaţii 

beneficiază de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. (4)În cazul în care, din 

motive justificate nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază pentru munca prestată în zilele 

de sărbătoare legală, de un spor de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate 

peste programul normal de lucru”. 

CCM la nivel de unitate 2014–2015 prevede la art. 62 alin. (2) lit. c) că sporul acordat 

pentru timpul prestat în afara programului normal de lucru (spor pentru munca suplimentară 

este de 100% din salariul de bază pentru munca prestată, în afara duratei normale a timpului 

de muncă săptămânal în zilele de sărbătoare legală stabilită conform legii). Trebuie remarcat 

că acest spor este pe deplin armonizat cu sporul prevăzut de art. 58 alin. 3 şi 4 din acelaşi 

CCM care prevede că: „(3) În cazul în care, din motive justificate nu se acordă zile libere, 

salariaţii beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală de un spor de 100% 

din salariul de bază corespunzător muncii prestate în zilele de sărbători legale”. 

Prin urmare reclamanţii sunt îndreptăţiţi să primească şi acest spor de 100% din 

salariul de bază şi a fost obligată pârâta să achite fiecărui reclamant sporul pentru munca 

prestată în zilele de sărbători legale de 100% din salariul de bază pentru perioada 15.05.2013–

30.06.2015, spor cuantificat prin expertiza efectuată în cauză în următorul cuantum: A. – 361 

lei, C. – 759 lei, G. – 465 lei, H. – 608 lei, I. – 824 lei, L. – 668 lei, S. – 743 lei, astfel cum s-a 

constatat în baza documentelor ce au stat la baza întocmirii expertizei. 

Cât priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei la plata de daune-interese în 

cuantum de 0,04%/zi întârziere, Tribunalul a constatat că este întemeiată. Potrivit disp. art. 

166 alin. 4 din Codul muncii, art. 101 din CCM nr. 78/28.04.2011 şi nr. 201/15.05.2013, 

respectiv art. 100 din CCM 196/2014 plata de daune-interese este determinată de întârzierea 

nejustificată a plăţii salariului sau de neplata acestuia ca urmare a unei culpe a angajatorului.  

Astfel potrivit art. 101 din contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate 

înregistrate sub nr. 78/28.04.2011 şi sub nr. 201/15.05.2013 şi, respectiv art. 100 din CCM 

196/2014 „întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia determină obligarea 

angajatorului la plata de daune – interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului, 

conform prevederilor Codului de procedură fiscală la zi”.  

Potrivit disp. art. 120 alin. 7 din Codul de procedură fiscală la care face trimitere art. 

101 şi art. 100 din CCM „ nivelul dobânzii este de 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere şi 

poate fi modificat prin legile bugetare anuale”. 
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În consecință, prin contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate s-a 

prevăzut obligaţia angajatorului de a plăti salariaţilor daune interese în situaţia întârzierii 

nejustificate a plăţii salariului sau în caz de neplată a acestuia. 

Potrivit art. 160 Codul muncii „salariul cuprinde: salariul de bază, îndemnizaţiile, 

sporurile, precum şi alte adaosuri”. Având în vedere dispoziţiile legale menţionate, instanţa 

reţine că salariaţii sunt îndreptăţiţi la plata de daune interese şi în situaţia neplăţii unor sporuri 

la salariul de bază. 

În speţă, în condiţiile în care pârâta nu a achitat reclamanţilor unele sporuri prevăzute 

în contractele colective de muncă, aceştia sunt îndreptăţiţi să beneficieze de daune interese 

prevăzute în art. 101 din contractele colective de muncă la nivel de unitate, înregistrate sub nr. 

78/28.04.2011 şi sub nr. 201/15.05.2013 şi art. 100 din CCM 196/2014. 

Pe cale de consecinţă, instanţa de fond a reţinut că este întemeiat și capătul de cerere 

formulat de reclamanţi având ca obiect obligarea pârâtei la plata de daune interese pentru 

prejudiciul cauzat ca urmare a neplăţii sporurilor solicitate, pentru perioadele pentru care s-a 

dispus admiterea acţiunii şi a obligat pârâta să achite fiecărui reclamant daune interese în 

cuantum de 0,04% din sumele acordate prin prezenta hotărâre calculate pentru fiecare zi de 

întârziere de la data scadenţei lunare a fiecărui drept salarial şi până la data plăţii efective. 

Raportat considerentelor expuse, prima instanţă a constatat că este întemeiată acţiunea 

formulată de reclamanţii: A., C., G., H., I., L., S., prin Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, în 

contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România 

S.A., cu sediul în Bucureşti, și a admis-o conform dispozitivului menţionat. 

În baza dispoziţiilor art. 453 NCPC, instanţa de fond a obligat pârâta, căzută in 

pretenții, să achite reclamanţilor, prin Sindicatul Drumarilor „Elie Radu” , suma de 5041 lei 

cu titlul de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu expert şi onorariu avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel pârâta CNAIR S.A. (fostă CNADNR) prin 

Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Timişoara, criticând-o pentru nelegalitate și 

netemeinicie. 

Arată apelanta că în mod greșit instanţa de fond a admis acţiunea formulată de către 

reclamanţi cu privire la capetele 1, 2 şi 3 ale cererii, pe baza documentelor administrate 

precum şi a expertizei efectuate în cauză. 

Astfel, şi raportul de expertiză întocmit de expert contabil X menţionează că din anul 

2014 au fost achitate de către societate sporurile solicitate de către reclamanți potrivit 

prevederilor legale, în concluzie prima instanţă trebuia să admită eventual în parte acţiunea 

reclamanţilor. 

 Critică apelanta admiterea capătului 1 al cererii de chemare în judecată pentru 

perioada 18.06.2012 - iulie 2014 (dată de la care s-a achitat acest spor de către societate). 

Raportul de expertiză menţionează că din luna iulie 2014 s-a achitat acest spor potrivit 

dispoziţiilor art. 106 alin. 1 lit. B din CCM 2011 - 2013 şi CCM 2014 , respectiv art. 107 alin. 

2 din CCM: „se acordă proporţional cu timpul cât personalul a lucrat în condiţiile respective, 

cu evidenţierea distinctă a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii.” 

Consideră apelanta că aceste prevederi legale trebuiau aplicate şi pentru perioada 

18.06.2012 - iulie 2014, când acest spor nu s-a acordat de către societate, deoarece nu exista 

evidenţierea distinctă a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii , care trebuia întocmită de 

către şeful de ACI si trimisă serviciului salarizare din cadrul DRDP Timişoara.” 

Prin urmare, salariaţii pot beneficia de oricare dintre sporurile menţionate, dacă îşi 

desfăşoară activitatea în condiţiile respective şi doar raportat la timpul efectiv lucrat în 

condiţiile respective. Sporurile au un caracter permanent, raportat la prevederile art. 109 din 

C.C.M., însă se acordă în funcţie de timpul efectiv lucrat în condiţiile în cauză. Art. 51 din 

CCM valabil la nivel de unitate stipulează că: 1. Dovada prezenţei la locul de muncă se face 

prin semnarea zilnică a condicii de prezenţă sau după caz prin jurnalul de activitate zilnică. 2. 
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Şeful de district (formaţie) întocmeşte registrul de activitate zilnică, document specific 

activităţii districtului respectiv a formaţiei de lucru şi completează zilnic pontajele ataşate, 

pentru muncitorii din subordine. 3. Durata lunară a timpului de muncă se evidenţiază în foaia 

colectivă de prezenţă sau a jurnalului de activitate zilnică. 

În consecinţă, revine în sarcina şefului de district (formaţie) individualizarea pe foaia 

de pontaj a completării pontajelor şi prin urmare, a individualizării timpului de lucru a 

salariaţilor din subordine. În lipsa individualizării pe respectivele fişe de pontaj a timpului de 

lucru în care salariaţii lucrează în alte condiţii decât cele normale, respectiv condiţii nocive, 

grele ori periculoase, se prezumă că salariaţii îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale şi 

nu beneficiază de nici un fel de sporuri suplimentare. Susține apelanta că reclamanţii îşi 

invocă propria culpa, solicitând acordarea unui spor care nu a fost evidenţiat de către şeful de 

ACI unde îşi desfăşoară activitatea. 

De asemenea, prin hotărârea dată de prima instanţă prevederile art. 106 alin. 3 şi a art. 

107 alin. 2 nu ar fi aplicate unitar şi legal pentru toată perioada solicitată în acţiune, capătul 1. 

Privitor la sporul pentru condiţii periculoase de muncă, art. 106 alin. 1 lit. B din CCM 

2011-2013 şi CCM 2014, respectiv art. 107 alin. 2 din CCM prevăd că sporul „se acordă 

proporţional cu timpul cât personalul a lucrat în condiţiile respective, cu evidenţierea distinctă 

a timpului efectiv lucrat în aceste condiţii”. În concluzie, sporul solicitat de reclamanţi se 

acordă doar în funcţie de timpul efectiv lucrat în condiţiile respective, în speţă riscul de 

accidentare la lucru sub circulaţie. 

Consideră apelanta că a fost nelegal interpretat şi motivat acest capăt de cerere de către 

prima instanţă pentru perioada 18.06.2012 - iulie 2014. 

Sporurile se acordă în speţă, pentru condiţii grele şi periculoase de muncă, pe lângă 

drepturile salariale cuvenite pentru activitatea de controlor trafic doar dacă desfăşoară 

activitate în acele condiţii, respectiv riscul de accidentare la lucru sub circulaţie. 

Astfel prin condiţii de muncă periculoase soluţiile juridice au în vedere totalitatea 

situaţiilor în care angajatul îşi desfăşoară activitatea în mediul unde există factori cu grad de 

pericol ridicat, ce pot afecta sănătatea şi integritatea fizică şi psihică. 

În concluzie, consideră că reclamanţii beneficiază de sporul pentru condiţii grele şi 

periculoase de muncă de 21 % din salariul de bază, în condiţiile contractelor colective de 

muncă la nivel de unitate, proporţional cu timpul în care au participat efectiv la executarea 

activităţii de control în cadrul ACI - urilor în condiţiile respective, în cazul speţă riscul de 

accidentare la lucru sub circulaţie şi pentru perioada 18.06.2012- iulie 2014, cum de altfel 

corect şi legal s-a calculat pentru perioada iulie 2014 -29.02.2016. 

Faţă de aceste motive , solicită modificarea în parte a sentinţei atacate cu privire la 

capătul 1 al cererii, în sensul că sporul pentru condiţii grele şi periculoase în cuantum de 21% 

din salariul de bază să fie acordat reclamanţilor cât timp au desfăşurat activitatea în condiţiile 

respective. 

Cu privire la capătul 2 al acţiunii, arată apelanta că reclamanţii lucrează în sistem ture, 

iar acestora li s-a acordat sporul de tură, care la momentul respectiv era cel mai mare şi 

acoperă orele lucrate şi perioada de concediu luându-se în calcul brutul pe ultimele trei (3) 

luni. Practic angajaţii primesc sporul de tură şi pe perioada concediului. Sporul de repaus 

săptămânal (de weekend) nu se acordă deoarece se suprapune weekendul cu tura. În 

consecinţă angajaţii sunt în tură continuă şi sunt liberi în cursul săptămânii în funcţie de cum 

cade tura. La sporul de tură se acordă şi sporul de noapte când este cazul. 

De asemenea potrivit art. 57 din CCM pe anul 2013, alin. 2 „ în cazul în care repausul 

în zilele de sâmbătă sau duminică împiedică desfăşurarea normală a activităţii, repausul 

săptămânal poate fi acordat şi în alte zile. Ori reclamanţii au beneficiat de aceste prevederi 

mai sus menţionate. 
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În cazul sporului pentru muncă prestată în zilele de sărbători legale solicitat în capătul 

3 al acţiunii consideră apelanta că în mod greşit prima instanţă a admis cererea reclamanţilor 

de acordare a sporului de 150% din salariul de bază reprezentând sporul pentru sărbători 

legale lucrate aferent doar perioadei 18.06.2012 - 28.04.2013. 

Astfel, art. 62 din CCM - uri 2011 şi 2013 se referă la sporul acordat pentru timpul 

prestat în afara programului normal de lucru, respectiv munca suplimentară. 

De asemenea la pct. 1 din articolul mai sus arătat se precizează că „ în cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 61 alin. 1 

munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător 

duratei acesteia” , iar la lit. c se menţionează „ 150% din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de sărbători legale stabilite conform legii.” 

Articolul invocat se referă doar la munca în afara programului normal de lucru, ori 

reclamanţii datorită specificului activităţii, lucrează în ture conform programării, fără însă a 

lucra peste programul normal de lucru. Mai mult, dacă salariaţii ar presta muncă în afara 

programului normal de lucru, aceştia ar fi compensaţi cu zile libere plătite şi doar în cazul în 

care nu este posibilă compensarea prin ore libere plătite se va adăuga salariatului un spor la 

salariul corespunzător duratei acesteia. 

De asemenea art. 58 alin. 2 lit. 3 şi 4 din CCM 2011 şi CCM 2013 prevede ca angajaţii 

beneficiază de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile şi doar în cazul în care nu se 

acordă zile libere, atunci salariaţii beneficiază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare 

legală de un spor de 150% din salariul de baza corespunzător muncii prestate peste programul 

normal de lucru. Or, în cazul speţă, reclamanţii nu au prestat muncă suplimentară peste 

programul normal de lucru, iar pentru programul normal de lucru efectuat în zilele de 

sărbătoare legală au beneficiat de zile libere. 

Consideră că temeiul de drept pentru care se solicită acest spor de către reclamanţi nu 

este art. 62 alin. 2 lit. c din CCM 2011, CCM 2013, CCM 2014, care se referă la sporul 

acordat pentru timpul prestat în afara programului normal de lucru, ci art. 58 (4) care 

reglementează „ Munca prestată în zilele de sărbători legale”. 

Prin urmare consideră nelegală acordarea de către prima instanţă a sporului pentru 

sărbători legale aferent perioadei 18.06.2012 -28.04.2013 în procent de 150% şi nu în procent 

de 100% din salariul de bază conform art. 58 (4) . 

În drept, art. 466 şi urm. Noul Cod Procedură Civilă. 

Sindicatul Drumarilor „Elie Radu”, în numele si pentru membrii de sindicat, a depus 

întâmpinare, solicitând respingerea apelului si menţinerea sentinţei atacate cu obligarea 

apelantei la plata cheltuielilor de judecată.  

În ceea ce priveşte apărările formulate de apelantă in privinţa sporului pentru condiții 

grele/periculoase, apelanta arată în apelul formulat faptul că sporurile se acordă pentru 

condiţii grele si periculoase de munca doar daca se desfăşoară activitatea în acele condiţii, 

respectiv riscul de accidentare la lucru sub circulaţie. 

La baza solicitării intimaţilor pentru acordarea acestui spor stă activitatea de control. 

Apelanta invoca art. 106 CCM 2011-2013 si art. 107 alin. 2 CCM 2014, arătând că 

sporul se acordă proporţional cu timpul cat personalul a lucrat in condiţiile respective, cu 

evidenţierea distinctă a timpului efectiv lucrat in aceste condiţii. Ori, dispoziţiile aceluiaşi art. 

106 alin. 2 prevăd ca „categoriile de personal, locurile de munca şi activităţile pentru 

acordarea celor doua tipuri de sporuri acordate in condiţiile in care se desfăşoară activitatea,se 

stabilesc prin anexa nr. 5”. 

Anexa nr. 5 prevede categoriile de personal, locurile de munca si activităţile pentru 

acordarea sporurilor prevăzute de art. 106 alin. 1. Prin aceasta anexă s-a stabilit ca activitatea 

de control desfăşurata de echipajele mobile sau in cadrul agenţiilor de control si încasare este 

o activitate pentru care se acorda prezentul spor. 
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Din modul in care sunt formulate prevederile art. 106 din CCM 2011-2013, 2013-

2014, CCM 2014-2015 art. 105 aii. 1 lit. b, rezultă ca salariaţii beneficiază de sporuri. 

Formularea folosita de părţile contractante ale contractelor colective de munca este 

imperativă, menţionând expres faptul ca salariaţii care desfăşoară anumite activităţi sau se afla 

in anumite locuri de munca beneficiază de aceste categorii de sporuri, fără sa existe 

posibilitatea angajatorului de a le acorda sau nu. 

Conform art. 4 alin. d din OUG nr. 84/2003 pentru înfiinţarea apelantei CNADNR, 

aceasta are ca obiect principal încasarea in punctele de frontiera si în alte puncte a obligaţiilor 

datorate de către utilizatori pentru folosirea autostrăzilor si drumurilor naţionale” 

Potrivit art. 1 din Ordinul Ministerului Transporturilor nr. 598/1999 privind efectuarea 

controlului specific al vehiculelor rutiere la punctele de control si trecerea frontierei de stat a 

României, CNANDR „efectuează in numele Ministerului Transporturilor controlul specific al 

vehiculelor rutiere la punctele de control si trecere a frontierei de stat a României, asigurând 

concomitent operaţiunile financiare rezultate din aceasta activitate”. 

Prin nota înregistrată sub nr. 303/06.05.2008, prin care se aproba Regulamentul Intern 

aplicat pentru Agenţiile de control si încasare, efectuarea controlului specific CNADNR la 

punctele de frontiera se realizează prin personalul abilitat din Agenţiile de Control si încasare 

(ACI) si presupune: verificarea autorizaţiilor de transport rutier internaţional de marfa 

utilizate de operatori străini; măsurarea vehiculelor; stabilirea masei pe axe prin cântărire si a 

masei totale prin cântărire sau din documente a vehiculelor de transport marfa; stabilirea 

traseului de parcurs; tarifarea conform prevederilor in vigoare si eliberarea documentelor 

corespunzătoare etc. 

Regulamentul Intern aplicat pentru Agenţiile de Control si încasare menţionează la 

punctul A următoarele: în punctele de trecere a frontierei de stat a României si pe reţeaua 

interna se efectuează controlul specific CNADNR care se realizează prin personalul abilitat 

din Agenţiile de Control si încasare (ACI) si presupune: verificare autorizaţii de transport 

rutier internaţional de marfa utilizate de operatori străini; măsurare vehiculele, stabilire a 

masei pe axe prin cântărire si a masei totale prin cântărire sau din documente a vehiculelor de 

transport marfa; stabilirea traseului de parcurs; tarifarea conform prevederilor in vigoare; 

comercializare si control rovignete; eliberare documente corespunzătoare. 

În vederea desfăşurării acestor activităţi, personalul ACI a fost încadrat profesional in 

funcţie de cerinţele impuse de punctele de lucru existente, fiind stabilite prin fisa postului 

atribuţii distincte pentru sef agenţie, sef tura si controlor trafic. 

Din toate aceste dispoziţii rezultă ca activitatea de control în cadrul ACI se realizează 

prin activitatea controlorilor de trafic, şefului de tura si şefului de agenţie. 

În ceea ce priveşte durata desfăşurării activităţii de control, apelanta precizează faptul 

ca pentru perioada 18.02.2012- iulie 2014 ar fi trebuit ca sporul pentru condiţii grele si 

periculoase sa se acorde proporţional cu timpul cat personalul a lucrat in condiţiile respective, 

cu evidenţierea distincta a timpului efectiv lucrat. 

În fisa postului intimaţilor au fost trecute toate aceste activităţi de control. Fiecare 

dintre intimaţi are si activităţi administrative de făcut - sa întocmească rapoarte, sa încheie 

procese verbale de sancţionare contravenţionala daca este cazul etc.  

Prin contractul colectiv de munca si anexa nr. 5 la acesta s-a stabilit de către Sindicat 

si apelantă faptul ca se acorda un spor pentru desfăşurarea activităţii de control in cadrul ACI, 

respectiv 15%, 21% din salariul de baza. Și din raportul de expertiza efectuat la fond reiese ca 

intimaţii au desfăşurat activităţi de control pe întreaga durata a programului de lucru. 

În ceea ce priveşte art. 51 din CCM, apelanta precizează ca salariații își invoca propria 

culpa, solicitând acordarea unui spor care nu a fost evidenţiat de către şeful de ACI unde îşi 

desfăşoară activitatea. Aceste susţineri trebuie respinse, intimaţii fiind doar angajaţi și 
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îndeplinindu-si obligaţiile izvorâte din contractele individuale de munca. Nu este culpa 

salariaţilor ca angajatorul nu a evidenţiat aceste perioade. 

La fondul cauzei s-a dovedit, astfel cum reiese din raportul de expertiza efectuat, ca 

intimaţii au desfăşurat activitate de control pe întreaga durata a programului de munca. 

Art. 51 din CCM prevede modalitatea de evidenţiere a timpului de munca, care însa se 

face in mai multe variante, in funcţie de specificul locului de muncă: prin semnarea condicii 

de prezenta; prin întocmirea unui jurnal de activitate; prin alte evidente pentru înregistrarea 

timpului de munca. 

Registrul de activitate zilnica se întocmește doar in cazul desfăşurării activităţii la 

district, pentru muncitorii din subordine. Or, intimații desfăşoară activitate in cadrul unei 

Agenţii de control si încasare, iar încadrarea nu este făcuta pentru poziţia de muncitor, ci de 

controlor de trafic. Astfel, aceasta dispoziţie nu ne este aplicabilă si nu poate fi invocata de 

apelanta in apărare. 

La momentul negocierii si încheierii contractelor colective de munca au fost 

identificate anumite categorii de activităţi, meserii, salariaţi care beneficiază de sporul pentru 

condiţii periculoase. Acordarea acestui spor nu este condiţionata de existenta morbidităţii sau 

a unor boli profesionale, singurele condiţii menţionate de parți fiind cele din contractele 

colective de munca. Prin anexa nr. 5 s-a stabilit ca beneficiază de spor pentru condiţii 

periculoase salariaţii care îşi desfăşoară activitatea de control in cadrul agenţiilor de control şi 

încasare. Deoarece desfăşoară activitate de control intr-o agenţie de control și încasare, 

trebuie sa le fie acordat acest spor. Nu in ultimul rând, pârâta a recunoscut ca datorează 

sporurile solicitate pentru controlorii de trafic în dosarul nr. 11883/111/2012, conform 

sentinţei civile nr. 290/2013. Pentru termenul de judecata din 1 martie 2013 parata depune la 

dosar tabele prin care se individualizează sumele recunoscute in favoarea reclamanţilor cu 

titlu de spor pentru condiţii periculoase, spor tura continua, defalcate pe fiecare reclamant”. 

Instanţa a constatat ca controlorii de trafic îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de 

spor condiţii grele/periculoase şi a dispus obligarea paratei în acest sens, prin sentinţele civile 

nr. 1010/2011, nr. 123/2009 pronunţate de Tribunalul Bihor in dosarul nr. 3819/11/2007, 

decizia 2754/013 pronunţata de Curtea de Apel Timişoara in dosarul 2149/108/2013. 

În ceea ce priveşte apărările formulate in privinţa sporului pentru munca prestată 

sâmbăta și duminica, apelanta a pretins ca nu se acordă, raportat la faptul ca intimaţii primesc 

sporul de tura şi se suprapune cu acesta. Or, în condiţiile in care apelanta nu permite 

exercitarea timpului de repaus săptămânal in zilele de sâmbăta si duminica, sunt îndreptăţiţi sa 

primească si acest spor. 

Interpretarea data de apelantă nu are nici un suport contractual, in cuprinsul 

contractului colectiv de munca nu este menţionata nici o excepţie de la plata acestui spor. 

În aceleaşi sens a mai fost obligata apelanta si in dosarul 6857/99/2014 prin care s-a 

solicitat si sporul pentru munca prestata in zilele de sâmbăta si duminica. 

În ceea ce priveşte sporul pentru munca prestată în zilele de sărbători legale,arată 

intimaţii că își desfăşoară activitatea in cadrul companiei, fără a avea zile libere de sărbătorile 

legale, având în vedere că ACI-urile sunt situate în zona de frontieră a României, care este 

deschisă non-stop. 

Conform CCM 2011-2013- art. 62 al. 2, lit. c salariaţii beneficiază de un spor la 

salariul de baza de 150% pentru orele prestate in zilele de sărbători legale. Conform CCM 

2013-2014- art. 58 al. 4, salariaţii beneficiază de un spor la salariul de baza de 150% pentru 

orele prestate in zilele de sărbători legale. Conform CCM 2014-2015- art. 62 al. 21 lit. c, 

salariaţii beneficiază de un spor la salariul de baza de 100% pentru orele prestate in zilele de 

sărbători legale. Astfel, instanţa de fond in mod corect a acordat acest spor pentru sărbătorile 

legale lucrate, expertul calculând sumele care li se cuvin. 
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În ceea ce priveşte daunele interese, acestea se plătesc in baza contractului colectiv de 

munca la nivel de unitate. Astfel, daunele interese au fost negociate printr-un contract colectiv 

de munca, respectiv partite au stabilit ca se datorează daune in cazul neplăţii la termen a 

salariului. Contractul colectiv de munca este obligatoriu pentru părți. În temeiul art. 148 din 

Legea nr. 62/2011, executarea contraacului colectiv de munca este obligatorie pentru părți, iar 

neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de munca atrage răspunderea 

pârtilor ce se fac vinovate de aceasta. Daca părţile contractante au stabilit ca se plătesc daune 

interese, acestea trebuie sa fie achitate. La negocierea contractelor colective de munca 

drepturile salariaţilor sunt supuse discuţiilor, se cere ceva, se obţine mai puţin, dar in balanţa 

acestora s-a luat in calcul acceptarea de către intimate a plaţii acestora. Articolul din contract 

nu a fost anulat de vreo instanţa de judecata si produce efecte 

 Mai arată că posibilitatea stipulării de daune interese se regăseşte si in Codul Muncii, 

art. 166. Nu în ultimul rând, instanţele au obligat si in trecut pârâta la plata daunelor interese. 

Chiar daca practica judiciara nu este izvor de drept, instanţele au recunoscut legalitatea 

daunelor interese solicitate de salariaţi si le-au acordat. 

În drept, s-au invocat art. 460 și urm. C.proc.civ., Codul Muncii. 

Apelanta CNAIR SA (fostă CNADNR) a formulat răspuns la întâmpinare, reluând 

susținerile din cererea de apel. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului în limitele criticilor formulate, prin raportare la 

probatoriul cauzei și la dispozițiile legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de 

pârâta CNAIR SA ( fostă CNADNR) prin Direcția Regională Drumuri si Poduri Timișoara 

este nefondat. 

Astfel, în ceea ce privește sporul pentru condiții de muncă periculoase de 21% 

prevăzut de art. 106 alin. 1 lit. B din CCM 2013, instanța de fond l-a acordat în conformitate 

cu prevederile art. 106 alin. 3 din același CCM - rezultat al negocierii ambelor părți 

contractante - care prevede expres că ,,Sporurile pentru condiții deosebite de muncă – nocive, 

grele și periculoase, se acordă proporțional cu timpul cât personalul a lucrat în condițiile 

respective, cu evidențierea strictă în pontaje a timpului efectiv lucrat în aceste condiții”. 

De asemenea, şi la art. 107 alin. 2 se prevede că „sporurile prevăzute la lit. b (n.n. 

sporul pentru condiții grele și periculoase) şi c (n.n. sporul pentru condiții nocive) se acordă în 

funcţie de timpul efectiv lucrat în condiţiile în cauză”. 

Experta desemnată în cauză, având ca obiectiv calcularea sporului pentru condiții grele 

și periculoase de muncă de 21% din salariul de bază și stabilirea împrejurării dacă, potrivit 

pontajelor depuse, reclamanții au desfășurat doar activități de control, a concluzionat că, 

potrivit pontajelor (în care angajatorul avea obligația evidențierii timpului lucrat în condiții 

grele și periculoase, așa cum stipulează CCM), reclamanții au desfășurat pe întreaga durată a 

programului de lucru doar activități de control, nu și alte activități, și, în consecință, a calculat 

sporul în conformitate cu prevederile CCM, raportat la salariul de bază pentru întreaga durată 

a programului de lucru. 

Or, este fără echivoc faptul că raportul de expertiză contabil și suplimentul la acesta 

întocmite de expert X sunt parte integrantă din hotărârea fondului, iar tribunalul a acordat 

corect sporul conform înscrisurilor provenite de la angajator, ce au stat la baza expertizei. Prin 

anexa nr. 5 la CCM s-a stabilit că beneficiază de spor pentru condiţii periculoase salariaţii 

care desfăşoară activitatea de control in cadrul agenţiilor de control şi încasare. Deoarece 

desfăşoară activitate de control într-o agenţie de control și încasare pe întreaga durată a 

programului de lucru, reclamanții trebuie să beneficieze de acest spor. 

În ceea ce privește sporul pentru sărbătorile legale lucrate, în cuantum de 150%, 

respectiv 100% din salariul de bază, acesta este prevăzut de CCM aplicabil perioadei de 

referință în art. 62 alin. 2 lit. c. 
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Astfel, potrivit art. 62 alin. 1 și alin. 2 lit. c al fiecărui contract ,,(1) În cazul în care 

compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de art. 61 alin. 1 (n.n. 

în următoarele 60 zile după efectuarea acesteia), munca suplimentară va fi plătită salariatului 

prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. (2) Sporul pentru munca 

suplimentară, acordat în condițiile alineatului precedent este de: c) 150% (n.n. în CCM 2011), 

respectiv 100% (n.n. în CCM 2013) din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de 

sărbători legale stabilite conform legii.” 

Este adevărat că, așa cum susține apelanta, textul invocat se referă doar la munca în 

afara programului normal de lucru prestată în zilele de sărbători legale, însă nu poate fi 

reținută și împrejurarea susținută de angajator conform căreia reclamanții, datorită specificului 

activităţii - lucru în ture, conform programării – nu au prestat muncă peste programul normal 

de lucru, ori au beneficiat de compensare cu zile libere plătite.  

Din foile colective de prezență depuse la dosarul cauzei rezultă că salariații au prestat 

muncă în zilele de sărbători legale peste programul normal de lucru.  

Conform raportului de expertiză, la calculul sumelor cuvenite pentru orele efectiv 

lucrate de reclamant în zilele de sărbători legale în perioada de referință au fost avute în 

vedere foile colective de prezență (pontaje) întocmite de angajator. 

În condițiile în care nu există dovezi contrare, ce cădeau în sarcina apelantei, nu se 

poate reține susținerea acesteia conform căreia reclamanții nu au prestat muncă suplimentară 

peste programul normal de lucru, iar pentru programul normal de lucru efectuat în zilele de 

sărbătoare legală au beneficiat de zile libere.  

Temeiul de drept al acestui spor solicitat și acordat de prima instanță este art. 62 alin. 2 

lit. c din CCM valabile în perioada 2011 – 2014, și nu art. 58 alin. 4, așa cum susține în mod 

greșit apelanta prin cererea de apel. 

Referitor la sporul pentru munca prestată în zilele de sâmbătă şi/sau duminică, corect a 

constatat prima instanţa că potrivit art. 57 alin. 3 din CCM 2011-2013, CCM 2013-2014 şi 

CCM 2014-2015 se prevede: „În situaţia în care salariaţii lucrează în zilele de sâmbătă sau 

duminică vor beneficia de un spor de 20% la salariul de bază, aferent orelor prestate în zilele 

de sâmbătă şi/sau duminică.” Raportat la aceste dispoziţii, tribunalul a apreciat că reclamanţii 

sunt îndreptăţiţi să primească acest spor aferent orelor prestate în zilele de sâmbătă şi/sau 

duminică, pentru perioada 18.06.2012–30.06.2015, astfel cum s-a constatat în baza 

documentelor avute în vedere de expertul contabil .  

În condiţiile in care apelanta nu permite exercitarea timpului de repaus săptămânal in 

zilele de sâmbăta si duminica, reclamanții sunt îndreptăţiţi sa primească si acest spor, din 

moment ce în cuprinsul contractului colectiv de muncă nu este menţionată nici o excepţie de 

la plata acestui spor. 

Ca urmare, constatând că nu pot fi reținute criticile invocate, în baza disp. art. 480 alin. 

1 NCPC, Curtea respinge apelul și păstrează sentința atacată. 

În baza art. 453 al. 1 C.proc.civ, apelanta este  obligată să plătească intimatului 

Sindicatul Drumarilor ,,Elie Radu” suma de 2500 lei, cheltuieli de judecată în apel. 

 

4. Nelegalitatea concedierii colective; Obligaţiile angajatorului în procedura 

concedierii colective, sub aspect substanţial şi procesual. 

Temei de drept: art.68 – 74 din Codul Muncii, art. 78-79 din Codul Muncii; Directiva 

Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 

Rezumat: Prevederile normative nu realizează vreo condiționare formală sau 

substanțială relativ la actul decizional intern prin care se inițiază procedura concedierii 

colective, însă acest proces nu poate avea caracter formalist şi exclusiv aparent. În acest 
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sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut în interpretarea Directivei Consiliului 

98/59/CE din 20 iulie 1998 „rațiunea de a fi și eficiența consultărilor cu reprezentanții 

lucrătorilor presupun stabilirea factorilor care trebuie luați în considerare în cursul 

acestora, dat fiind că este imposibil să se poarte consultări în mod corespunzător și în 

conformitate cu obiectivele acestora fără a se stabili elementele pertinente privind 

concedierile colective preconizate. Aceste obiective sunt, potrivit termenilor articolului 2 

alineatul (2) din Directiva 98/59, acelea de a evita concedierile colective sau de a reduce 

numărul de lucrători afectați, precum și posibilitățile de a atenua consecințele (a se vedea 

Hotărârea Junk, citată anterior, punctul 38). Or, în cazul în care se prevede numai o decizie 

care ar determina concedieri colective și, prin urmare, astfel de concedieri sunt numai o 

probabilitate, iar factorii pertinenți pentru consultări nu sunt cunoscuți, obiectivele 

menționate nu ar putea fi atinse. În schimb, a lega nașterea obligației de consultare prevăzute 

la articolul 2 din Directiva 98/59 de adoptarea unei decizii strategice sau comerciale care 

impune concedieri colective de lucrători pare de natură să lipsească parțial această obligație 

de efectul său util. Astfel, după cum reiese din alineatul (2) primul paragraf al articolului 2 

menționat, consultările se referă în special la posibilitățile de a evita sau de a reduce 

concedierile colective preconizate. Or, o consultare ce ar debuta în condițiile în care a fost 

deja adoptată o decizie care impune concedieri colective nu ar mai putea avea în mod util ca 

obiect examinarea alternativelor posibile în vederea evitării acestora.” (Cauza C-44/08, 

Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 10 septembrie 2009, Akavan Erityisalojen Keskusliitto 

AEK ry și alții , ant.cit, Concluzii şi paragrafele 46,47). În consecinţă, în sarcina societăţii 

angajatoare exista obligația substanțială și procedurală de a dovedi respectarea 

formalităților legate de realizarea și comunicarea notificărilor legale, dar și de a dovedi 

existența deciziei, ulterioare consultărilor, de a aplica măsura concedierii colective. Or, în 

cadrul probațiunii judiciare, intimata-recurentă a depus exclusiv Hotararea din 

31/30.05.2012 prin care „se aproba organigrama noii structuri „şi se mandatează directorul 

general să ia măsurile legale ce se impun pentru implementarea structurii organizatorice. În 

consecință, angajatorul nu a probat în prezentul litigiu respectarea prevederilor art.72 

C.Muncii, lipsind decizia de aplicare a măsurii concedierii colective, ulterior consultărilor cu 

sindicatul sau reprezentații salariaților. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 10/28 

martie 2017 

 

Prin sentința civilă nr. 1041/08.06.2016 pronunțată de Tribunalul Iași s-a respins 

excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 931/04.07.2012 invocată de contestatoare. 

S-a admis în parte contestaţia astfel cum a fost disjunsă, formulată de contestatoarea 

FF în contradictoriu cu intimata Compania Naţională Poşta Română S.A., cu sediul în 

Bucureşti. 

S-a constatat nulitatea deciziei nr. 931/04.07.2012 emisă de către intimata Compania 

Naţională Poşta Română S.A. 

S-a dispus reintegrarea contestatoarei în postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 

931/04.07.2012. 

A fost obligată intimata să achite contestatoarei o despăgubire egală cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat, 

începând cu data desfacerii contractului individual de muncă şi până la reintegrarea efectivă. 
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S-a respins cererea contestatoarei privind obligarea intimatei la plata sumei de 10.000 

lei cu titlu de daune morale . 

S-a respins cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de 

judecată. 

Pentru a pronunța aceasta soluție, prima instanța areținut următoarele considerente: 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. XX02/99/2012 la data de 

14.08.2012 sub nr. XX02/99/2012, contestatoarea FF a formulat, în contradictoriu cu intimata 

Compania Naţională Poşta Română S.A., contestaţie împotriva deciziei de concediere cu nr. 

93 din 04.07.2012, emisă de intimată şi împotriva concursului/examenului din 20 iunie 2012, 

organizat de intimată pentru ocuparea unui post de execuţie în cadrul compartimentului 

Activităţi Financiar-Bancare şi de Asigurări la Centrul Operaţional Regional Iaşi. 

Contestatoarea a solicitat anularea deciziei de concediere cu nr. 93 din 04.07.2012, repunerea 

în situaţia anterioară, prin reintegrarea funcţie şi obligarea intimatei la plata unei despăgubiri, 

corespunzătoare drepturilor salariale, indexate şi majorate şi a oricăror altor drepturi materiale 

de care a fost privată fără drept, din momentul desfacerii contractului individul de muncă până 

la reintegrarea efectivă în funcţie şi anularea concursului/examenului din 20 iunie 2012, 

organizat de intimată pentru ocuparea unui post de execuţie în cadrul compartimentului 

Activităţi Financiar - Bancare şi de Asigurări la Central Operaţional Regional Iaşi (COR laşi), 

a rezultatului la concurs/examen şi a soluţiei date la contestaţia sa, nr. 270.2/1/3088 din 

26.06.2012, după stabilirea caracterului nelegal al concursului din cauza nerespectării 

regulamentului de organizare a concursului. În final, contestatoarea a solicitat obligarea 

intimatei la plata de daune în cuantum de 10.000 lei pentru prejudiciul moral ce i-a fost cauzat 

şi la plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea cererii, contestatoarea a arătat că a fost angajată la Compania Naţionala 

Poşta Romană S. A. - Sucursala Direcţia Regionala de Poşta Nord – Est Iaşi (DRP Nord – Est 

Iaşi), cu contract individual de muncă, în funcţia de Şef Serviciu Trezorerie – Decontări din 

cadrul Direcţiei Regionale de Poşta Nord – Est Iaşi şi că, în anul 2012 a început un nou proces 

de restructurare şi reorganizare a Companiei Naţionale Poşta Română S.A. context în care, 

începând cu data de 31.05.2012, au fost modificate structurile regionale, prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie nr. 28 din 23.05.2012, astfel că Direcţia Regională de Poştă Nord 

– Est Iaşi (DRP Nord – Est Iaşi) şi-a schimbat denumirea în Centrul Operaţional Regional Iaşi 

(COR Iaşi). 

Contestatoarea a susţinut că, la data de 24.05.2012, ca urmare a unei dispoziţii 

telefonice a Directorului Direcţiei Economice şi Dezvoltare a Companiei Naţionale Poşta 

Română S.A., toţi directorii şi şefii de servicii de la fosta DRP Nord – Est Iaşi au acceptat să 

ocupe câte un post de execuţie, ca inspector exploatare, prioritar în domeniul operaţional, 

contestatoarea personal îndeplinind atribuţiile şi sarcinile de serviciu ale unui post de 

execuţie.S-a învederat de asemenea că, la data de 1 iunie 2012, i-a fost comunicată 

contestatoarei procedura de ocupare a posturilor de execuţie prin concurs, optând iniţial 

pentru trei posturi şi ulterior, forţată de solicitarea intimatei, pentru un singur post, în cadrul 

compartimentului Activităţi Financiar – Bancare şi de Asigurări. 

Contestatoarea a susţinut că, în ciuda celor reţinute în actele oficiale, la 

concursul/examenul organizat la data de 20.06.2012 pentru ocuparea unui post la 

compartimentul Activităţi Financiar - Bancare şi de Asigurări au fost încălcate criteriile de 
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bază în selecţia personalului, cum ar fi educaţia - nivelul de studii, experienţa profesională, 

competenţa şi caracteristicile personale, aspect pe care l-a adus la cunoştinţa Directorului 

General al C.N.P.R., atât prin contestaţia nr. 270.2/1/3088 din 26.06.2012, cât şi prin adresa 

nr. 270.2/1/4920 din 10.07.2012, însă, la adresa nr. 270.2/1/4920 din 10.07.2012 nu a primit 

niciun răspuns, deşi exista această obligaţie a intimatei în regulament.  

Învederează contestatoarea că, atât concursul cât şi rezultatul acestuia sunt ilegale şi 

pentru alte vicii de formă şi de fond, deoarece, nu au fost respectate prevederile art. 7 din 

Actul adiţional la CCM 2008- 2018 (art. 9 din CCM actualizat), înregistrat sub nr. 140/187 

din 13.04.2012, respectiv 55 din 13.04.2012, care prevede, la alin. (5), că ocuparea posturilor 

printr-un altfel de concurs decât cel reglementat în acest articol este lovită de nulitate dar şi 

pentru că regulamentul de concurs/examen nu a fost aprobat prin hotărâre a Guvernului, aşa 

cum cere art. 30 alin. 4 din Codul muncii. 

Un alt motiv de nelegalitate invocat a fost acela că a existat un anunţ de concurs sau o 

adresă care să conţină informaţiile înscrise în CCM 2008 – 2018 - Regulamentul privind 

organizarea concursurilor Anexa 2, cum ar fi specificaţiile postului (studiile şi calificările 

necesare, experienţa anterioară, competenţele în special cele esenţiale - atât profesionale cât şi 

comportamentale); probele de concurs şi media minimă obligatorie; tematica şi bibliografia; 

criterii de evaluare obiectivă profesională şi punctajele maxime stabilite de comisie pentru 

aceste criterii, stabilite prin planul de interviu;criterii de competenţă, precum: abilităţi de 

comunicare, capacitate bună de comunicare şi de lucru în echipă, capacitate de analiză şi 

sinteză, abilitate de redactare a textelor, calităţi personale (gândire analitică, dorinţa de 

autoperfecţionare, flexibilitate, creativitate, mobilitate etc.); procedura de contestare (termen 

de depunere/rezolvare, loc de depunere). 

Totodată, contestatoarea a mai arătat în esenţă că, intimata nu a respectat nici 

evaluarea candidaţilor, că rezultatele concursului sunt invalide pentru că nu a existat o 

comisie de soluţionare a contestaţiilor. 

Cu privire la decizia de concediere, contestatoarea a susţinut că, prin Decizia nr. 931 

din 04.07.2012, care i-a fost comunicată la data de 10 iulie 2012, a fost concediata din funcţia 

de şef serviciu regional, deşi nu a deţinut vreodată aceasta funcţie. 

Contestatoarea a învederat, de asemenea că decizia de concediere nu este legală şi din 

cauza caracterului nelegal al concursului, pentru că nu este motivată în fapt în măsura minimă 

necesară pentru buna înţelegere a situaţiei de fapt concrete care a generat concedierea (fapt 

pentru care a invocat excepţia nulităţii absolute a deciziei de concediere), pentru că nu au fost 

stabilite criterii de priorităţi la concediere dar şi întrucât intimata nu ar fi respectat procedura 

prevăzută de Codul muncii pentru concedierea colectivă. 

Mai arată contestatoarea că, din cauza modului în care a fost îndepărtată din unitate 

precum şi a faptului însuşi al concedierii, a fost afectată grav viaţa sa familială şi socială. A 

fost pusă în situaţia de a căuta soluţii pentru menţinerea echilibrului în familie, iar relaţionarea 

sa cu alte persoane s-a deteriorat. De aceea, odată cu desfiinţarea deciziei de concediere, 

doreşte să primească o despăgubire pentru repararea materială a prejudiciului moral, pe care i 

l-a provocat intimata. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Codului muncii, ale Legii nr. 130/1996, ale Legii 

ar. 62/2011 şi prevederile art. 274 Cod pr. civilă. 
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În dovedire, au fost solicitate proba cu înscrisuri, interogatoriul intimatei şi proba 

testimonială. Au fost anexate contestaţiei, în copie, decizia contestată, situaţia posturilor 

vacante la data de 28.06.2012, contractul individual de muncă, act adiţional, decizii ale 

angajatorului privind implementarea noii structuri organizatorice, corespondenţă, organigrama 

în vigoare la 31 mai 2012, curriculum vitae, fişă de evaluare, regulament privind organizarea 

concursurilor, act adiţional la contractul colectiv de muncă 2008 – 2018. 

Intimata, legal citată, a formulat întâmpinare, invocând în principal excepţia 

necompetenţei materiale a tribunalului, în ceea ce priveşte anularea concursului deoarece 

Curtea de Apel Iaşi a stabilit că soluţionarea unei astfel de contestaţiei este de competenţa de 

soluţionare în primă instanţă a Judecătoriei. 

Cu privire la fondul cauzei intimata a solicitat respingerea contestaţiei, susţinând că au 

fost respectate toate etapele prevăzute de lege în cazurile de concediere colectivă. 

Contestatoarei i-au fost puse la dispoziţie mai multe posturi de execuţie pentru care a avut 

dreptul să opteze. 

Mai mult, susţine intimata că decizia de concediere nu a fost emisă ca urmare a 

faptului că nu a fost admisă contestatoarea la concursul din 20 iunie 2012, aceasta participând 

ulterior şi la un alt concurs la care, de asemenea, a fost declarată respinsă. 

Arată intimata că de fapt, în acţiunea formulată, contestatoarea se referă la aspecte ce 

nu ţin de modul de organizare şi de desfăşurare a concursului din 20 iunie 2012, cât mai ales 

se referă la faptul că ea este persoana care ar fi trebuit a fi admisă la concursul respectiv, în 

detrimentul altor candidaţi, care nu ar avea calităţile necesare postului pe care îl ocupă. 

Învederează intimata faptul că, la încetarea raporturilor de muncă cu unitatea, 

contestatoarea a beneficiat de salarii compensatorii, conform contractului colectiv de muncă, 

astfel că, în situaţia anulării deciziei de concediere, solicită obligarea contestatoarei la 

restituirea acestor sume. 

În ceea ce priveşte acordarea de daune morale, intimata a apreciat că acestea sunt 

solicitate în mod nejustificat, atâta timp cât concedierea a respectat dispoziţiile legale, iar 

contestatoarea a participat la concursurile organizate în vederea ocupării posturilor vacante în 

unitate. 

În dovedire, au fost solicitate proba cu înscrisuri şi proba testimonială. A fost anexată 

întâmpinării documentaţia ce a stat la baza emiterii deciziei de concediere contestate. 

Prin sentinţa civilă nr. 1010 din 27.03.2013, instanţa a admis excepţia necompetenţei 

materiale a Tribunalului Iaşi în soluţionarea cererilor privind anularea concursului/examenului 

din 20.06.2012, a rezultatului obţinut şi a soluţiei date la contestaţia sa nr. 270.2/1/3088 din 

26.06.2012 şi, în consecinţă, a dispus declinarea în favoarea Judecătoriei Iaşi, Secţia Civilă a 

competenţei de soluţionare a acestor cereri. A respins excepţia necompetenţei materiale a 

Tribunalului Iaşi în soluţionarea contestaţiei formulate de contestatoare împotriva deciziei de 

concediere nr. 93/4.07.2012 emisă de intimată precum şi a cererii de obligare a intimatei la 

acordarea daunelor morale. De asemenea, s-a dispus disjungerea judecăţii acestor cereri şi 

formarea unui nou dosar, repartizat manual la acelaşi complet, CM1.  

Cererile disjunse au fost înregistrate pe rolul Judecătoriei Iaşi sub nr. 17500/245/2013 

la data de 03.06.3013. 

Noul dosar format a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. 4085/99/2013 la 

data de 01.04.2013. 
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Prin încheierea nr. 212 din 17.04.2013, instanţa a dispus suspendarea cauzei ce 

formează obiectul dosarului nr. 4085/99/3013 până la soluţionarea irevocabilă a dosarului nr. 

XX02/99/2012 (nr. 17500/245/2013, pe rolul Judecătoriei Iaşi) privind anularea 

concursului/examenului din 20.06.2012, a rezultatului obţinut şi a soluţiei date la contestaţia 

sa nr. 270.2/1/3088 din 26.06.2012. 

După soluţionarea irevocabilă a cererilor privind anularea concursului/examenului din 

20.06.2012, a rezultatului obţinut şi a soluţiei date la contestaţia nr. 270.2/1/3088 din 

26.06.2012, dosarul nr. 4085/99/2013 a fost repus pe rol, fiind administrate probele cu 

înscrisuri şi interogatoriul intimatei. 

La termenul de judecată din data de 18.05.2016, reprezentantul intimatei a precizat că 

cererea formulată prin întâmpinare, prin care s-a solicitat restituirea sumelor compensatorii în 

cazul în care s-ar dispune anularea deciziei contestate, nu reprezintă o cerere reconvenţională. 

Analizând cu prioritate excepţia nulităţii absolute a deciziei nr. 931/04.07.2012, 

invocată de contestatoare, instanţa reţine următoarele: 

Contestatoarea a invocat excepţia de nulitate a deciziei de concediere întrucât nu au 

fost respectate disp. art. 76 lit. a) Codul muncii, aceasta nefiind motivată în fapt, în măsura 

minimă necesară pentru buna înţelegere a situaţiei de fapt concrete care a generat concedierea. 

Potrivit disp. art. 76 lit. a) din Codul muncii, decizia de concediere se comunică 

salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu motivele care determină 

concedierea. 

Prin decizia nr. 931/04.07.2012 s-a dispus de către intimată concedierea contestatoarei 

în cadrul unei concedieri colective. 

Din reglementarea concedierii colective, respectiv art. 68 alin. 1 din Codul muncii, 

rezultă că această categorie de concediere este determinată de unul sau mai multe motive care 

nu ţin de persoana salariatului, iar disp. art. 65 din Codul muncii, care reglementează 

concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului, prevăd că aceasta reprezintă 

încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă 

ocupat de salariat.  

Or, în teza a doua a articolului 1 din decizia nr. 931/04.07.2012, este precizat ca motiv 

al concedierii contestatoarei desfiinţarea efectivă a postului ocupat de către aceasta, ca o 

consecinţă directă a modificării organigramei C.N. Poşta Română S.A. prin Hotărârea 

Consiliului de Administraţie al C.N. Poşta Română S.A. NR. 31/30.05.2012. 

Raportat la dispoziţiile legale menţionate precum şi la motivarea deciziei de 

concediere, instanţa constată că intimata a indicat motivul suficient al concedierii colective, 

neimpunându-se prezentarea detaliată a altor motive care ar fi determinat desfiinţarea locului 

de muncă. 

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge excepţia nulităţii absolute a deciziei 

nr. 931/04.07.2012, invocată de contestatoare. 

Pe fondul cauzei, analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: 

Contestatoarea FF a fost angajata intimatei Compania Naţională Poşta Română S.A. în 

baza contractului individual de muncă nr. 14219/07.08.1978, începând cu data de 07.08.1978, 

iniţial pe funcţia de oficiant, apoi pe funcţia de auditor intern (conform actului adiţional nr. 

110/3931/01.09.2009), pe funcţia de inspector exploatare (conform actului adiţional nr. 

6601.4/24.08.2010), iar în final pe funcţia de şef Serviciu Trezorerie Decontări din cadrul 
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Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est, astfel cum rezultă din actul adiţional nr. 

109.1/787/29.07.2011 la contractul individual de muncă. 

Prin decizia nr. 931/04.07.2012, intimata Compania Naţională Poşta Română S.A. a 

dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 65, art. 66 Codul Muncii şi art. 26.1, art. 26.3 din 

Contractul Colectiv de Muncă 2008 – 2018, concedierea contestatoarei, începând cu data 

expirării termenului de preaviz, pentru motive care nu ţin de persoana salariatului 

(desfiinţarea efectivă a postului ocupat), ca urmare a concedierii colective. 

S-a precizat prin decizie că durata termenului de preaviz, acordat conform art. 75 alin. 

1 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii coroborat cu art. 32.1 din Contractul colectiv de 

muncă 2008 – 2018, este de 20 de zile lucrătoare de la data comunicării deciziei. 

S-a indicat că la luarea măsurii de concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii 

de priorităţi au ţinut seama de prevederile legale privind: rezultatele consemnate în fişele de 

evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile 

art. 31.6 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării 

competenţelor profesionale pe bază de interviu, după caz. 

De asemenea, s-a precizat că, având în vedere că, în urma consultărilor cu Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România, s-a stabilit de comun acord ca posturile din structurile noi şi 

cele modificate, aferente organigramei aprobate în data de 30.05.2012 să fie ocupate prin 

verificarea competenţelor profesionale pe bază de interviu. 

La decizie a fost anexată lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate, 

contestatoarea având la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la comunicarea 

deciziei pentru a-şi exprima în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă. 

Au fost acordate măsuri de protecţie socială, respectiv salarii compensatorii în 

cuantum de 15 salarii de bază, potrivit art. 26.3 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 

2018. 

Faţă de conţinutul deciziei de concediere, raportat la disp. art. art.76 C. Muncii, 

potrivit cărora decizia de concediere se comunică în scris salariatului şi trebuie să conţină în 

mod obligatoriu: a) motivele care determina concedierea, b) durata preavizului, c) criteriile de 

stabilirea ordinii priorităţii, conform art.69 alin.2 lit. d, numai în cazul concedierilor colective; 

d) lista tuturor locurilor de muncă disponibile in unitate, instanţa reţine că decizia cuprinde 

toate elementele formale prevăzute de dispoziţiile legale imperative. 

Instanţa reţine că, în ceea ce priveşte concedierea pentru motive care nu ţin de 

persoana salariatului, aceasta este reglementată în art. 65 – 72 Codul muncii. 

Astfel, potrivit disp. 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, din unul sau mai multe motive fără 

legătură cu persoana acestuia”, iar potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, „desfiinţarea locului de 

muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă”. 

Potrivit disp. art. 66 Codul muncii, „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 

salariatului poate fi individuală sau colectivă”. 

În art. 68 din Codul muncii este definită concedierea colectivă, iar în următoarele 

articole legiuitorul a reglementat procedura care trebuie urmată în cazul unei concedieri 

colective, respectiv obligaţiile care revin angajatorului. Astfel, potrivit disp. art. 69 alin. 1 

Codul muncii, în cazul în care angajatorul intenţionează să efectueze concedieri colective, 
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acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile 

prevăzute de lege, consultări cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu 

privire cel puţin la metodele şi mijloacele de evitare a concedierilor colective sau de reducere 

a numărului de salariaţi care vor fi concediaţi şi la atenuarea consecinţelor concedierii prin 

recurgerea la măsuri sociale care vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau 

reconversia profesională a salariaţilor concediaţi. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, în 

perioada în care au loc consultări, potrivit alin. 1, pentru a permite sindicatului sau 

reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri în timp util, angajatorul are obligaţia să 

le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le notifice, în scris, următoarele: a) numărul 

total şi categoriile de salariaţi; b) motivele care determină concedierea preconizată; c) 

numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi de concediere; d) criteriile avute în 

vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de 

prioritate la concediere; e) măsurile avute în vedere pentru limitarea numărului 

concedierilor; f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor concedierii şi compensaţiile ce 

urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform dispoziţiilor legale şi/sau 

contractului colectiv de muncă aplicabil; g) data de la care sau perioada în care vor avea loc 

concedierile; h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după caz, reprezentanţii 

salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului salariaţilor 

concediaţi.  

Această notificare, prevăzută la art. 69 alin. 2 Codul muncii, trebuie comunicată în 

mod obligatoriu de către angajator Inspectoratului Teritorial de Muncă şi Agenţiei Teritoriale 

de Ocupare a Forţei de Muncă, la aceeaşi dată la care a comunicat-o sindicatului sau 

reprezentanţilor salariaţilor (art. 70 Codul muncii). 

Potrivit disp. art. 72 alin. 1 Codul muncii, în situaţia în care, ulterior consultărilor cu 

sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul 

decide aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris 

inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel 

puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Potrivit alin. 

2 al aceluiaşi articol, notificarea prevăzută la alin. 1 trebuie să cuprindă toate informaţiile 

relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. 2, precum şi 

rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. 1 

şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul salariaţilor 

afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste concedieri.  

O copie a notificării prevăzute la art. 72 alin. 1 Codul muncii se comunică de către 

angajator în mod obligatoriu şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată 

la care a comunicat-o inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a 

forţei de muncă (art. 72 alin. 3). Dispoziţiile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii sunt în 

concordanţă şi cu dispoziţiile Directivei Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind 

armonizarea legislaţiei statelor membre cu privire la concedierile colective. 

Analizând prevederile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii, se reţine de către instanţă că 

angajatorului îi revine obligaţia de efectua două notificări: una în perioada în care au loc 

consultările cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, iar o a doua notificare în perioada 

ulterioară consultărilor, respectiv după ce angajatorul a luat decizia de a aplica măsura 
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concedierii colective. De altfel, aceste notificări au un conţinut relativ diferit, în sensul că cea 

de-a doua notificare trebuie să cuprindă unele elemente suplimentare faţă de prima notificare. 

Or, în speţă, se reţine de către instanţă că intimata nu a respectat în totalitate procedura 

prevăzută de lege.  

Astfel, prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 31/30.05.2012, au fost aprobate 

organigrama noii structuri a C.N. „Poşta Română” S.A. negociate cu Sindicatul Lucrătorilor 

Poştali din România şi desfiinţarea efectivă a posturilor care nu se mai regăsesc în structura 

organizatorică. A fost mandatat directorul general să ia măsurile legale ce se impun pentru 

implementarea noii structuri organizatorice, începând cu data de 31.05.2012 şi finalizarea 

procedurii de concediere colectivă. 

Prin Decizia nr. 139/30.05.2012, Directorul General al Companiei Naţionale „Poşta 

Română” S.A. a dispus desfiinţarea tuturor posturilor vacante existente în structura 

organizatorică a companiei, începând cu data deciziei. 

De asemenea, prin Decizia nr. 140/30.05.2012, Directorul General a dispus ca măsură 

necesară pentru implementarea noii structuri organizatorice ca persoanele care ocupă posturi 

de conducere să exercite numai atribuţiile cu caracter executiv existente în fişa postului, 

celelalte atribuţii urmând a fi exercitate numai pe baza dispoziţiilor scrise ale Directorului 

General. 

În data de 01.06.2012, intimata a comunicat notificarea privind intenţia de a efectua 

concedieri colective către Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (înregistrată la 

destinatar cu nr. 91/01.06.2012), către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului 

Bucureşti (înregistrată la destinatar cu nr. 32562/01.06.2012) şi către Agenţia Municipală 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti (înregistrată la destinatar cu nr. 

9502/01.06.2012), această notificare cuprinzând toate elementele prevăzute de art. 69 alin. 2 

Codul muncii. 

În cuprinsul notificării s-a menţionat faptul că vor fi afectaţi de concedierea colectivă 

772 de salariaţi din următoarele categorii: conducere – 290, funcţional administrativ – 407, 

auxiliar – 55, operativ – 20. De asemenea, s-a precizat că, pentru stabilirea ordinii de 

prioritate la concediere se vor aplica criteriile prevăzute în Codul muncii, Contractul colectiv 

de muncă 2008 – 2018 la nivel de unitate precum şi alte criterii convenite între reprezentanţii 

C.N. Poşta Română S.A. şi cel al Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România. 

Tot la data de 01.06.2012, a fost încheiat un proces – verbal între reprezentanţii 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România şi cei ai C.N. Poşta Română S.A., prin care s-a 

stabilit ca unic criteriu de selecţie al salariaţilor afectaţi de concediere - pregătirea 

profesională a acestora, aplicându-se prin verificarea competenţelor pe bază de interviu, de 

către o comisie numită în acest sens. S-a prevăzut de asemenea ca acest unic criteriu de 

selecţie să fie aplicat numai după departajarea salariaţilor ţinând cont de rezultatele 

consemnate în fişele de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 

2011.  

Ulterior, la data de 27.06.2012, intimata a emis (în conformitate cu disp. art. 72 Codul 

muncii) Notificarea deciziei aplicării măsurii de concediere colectivă nr. 101/7286 şi a 

comunicat-o către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti (înregistrată la 

destinatar cu nr. 4246/27.06.2012), însă, deşi potrivit disp. art. 272 Codul muncii sarcina 

probei îi revine, intimata nu a făcut dovada comunicării la aceeaşi dată a acestei notificări şi 
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către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti şi către Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România, astfel cum se dispune imperativ la art. 72 alin. 1 şi 3 din 

Codul muncii. La fila 81, vol. I dosar nr. 4085/99/2013, există o notificare adresată către 

A.M.O.F.M. Bucureşti, însă această adresă nu conţine confirmarea primirii de către destinatar 

cu nr. de înregistrare şi dată.  

Potrivit disp. art. 78 din Codul muncii, concedierea dispusă cu nerespectarea 

procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

Aşadar, având în vedere că intimata nu a respectat în totalitate procedura prevăzută de 

dispoziţiile imperative (art. 72 alin. 1 şi 3 din Codul muncii) referitoare la obligaţia 

angajatorului de a notifica decizia aplicării măsurii concedierii colective, la aceeaşi dată, 

inspectoratului teritorial de muncă, agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă şi 

sindicatului, instanţa constată că decizia nr. 931/04.07.2012 este nelegală. 

Un alt motiv de nelegalitate reţinut de către instanţă este cel referitor la încălcarea 

procedurii imperativ instituite în cazul concedierii colective prin disp. art. 69 alin. 3 din Codul 

muncii. Astfel, potrivit acestor dispoziţii legale, criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau 

contractelor colective de muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere, se aplică 

pentru departajarea salariaţilor după evaluarea realizării obiectivelor de performanţă.  

De altfel, prioritatea aplicării evaluării realizării obiectivelor de performanţă 

(prevăzută de lege) a fost reiterată şi în procesul – verbal încheiat între reprezentanţii 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România şi cei ai C.N. Poşta Română S.A. la data de 

01.06.2012, menţionându-se că se va ţine cont de rezultatele consemnate în fişele de evaluare 

a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011. 

Cu toate acestea, în cuprinsul deciziei de concediere, s-a indicat că la luarea măsurii de 

concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi au ţinut seama de prevederile 

legale privind: rezultatele consemnate în fişele de evaluare a realizării obiectivelor de 

performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile art. 31.6 din Contractul colectiv de 

muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării competenţelor profesionale pe bază de 

interviu, după caz, sugerând o posibilă aplicare alternativă, în funcţie de împrejurări. 

În cele din urmă, intimata nu a făcut dovada aplicării prioritare a acestui tip de 

selecţie, prevăzut de lege şi a cărui aplicare nu poate fi alternativă. Din întreg probatoriul 

administrat în cauză nu rezultă dacă s-a acţionat în sensul trierii salariaţilor în vederea 

concedierii colective, pe baza analizei comparative a realizării obiectivelor de performanţă pe 

anul 2011, anterior desfăşurării concursului din data de 20 iunie 2012 şi modul în care s-a 

desfăşurat această triere. Conform fişei sale de evaluare, contestatoarea a obţinut în anul 2011 

calificativul „foarte bine” şi nota 4,50 (din maximum 5). 

Faţă de toate probele administrate în cauză şi raportat la dispoziţiile legale invocate, 

instanţa constată că intimata nu a respectat procedura prevăzută de dispoziţiile imperative 

referitoare la concedierile colective şi, prin urmare decizia nr. 931/04.07.2012 este nelegală. 

Constatând nelegalitatea deciziei nr. 931/04.07.2012, instanţa nu va mai analiza actele şi 

lucrările dosarului din perspectiva temeiniciei acesteia. 

Cât priveşte cererea contestatoarei referitoare la obligarea intimatei la plata sumei de 

10.000 lei, cu titlu de daune morale, instanţa o respinge ca neîntemeiată pentru următoarele 

considerente: 



59 

 

Potrivit art. 253 din Codul muncii: „Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi 

principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situaţia în care 

acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului in timpul îndeplinirii 

obligaţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.” 

Reţine instanţa faptul că, poate fi angajată răspunderea angajatorului pentru prejudicii 

morale în cazul în care prestigiul, demnitatea, onoarea sau imaginea publică a angajatului au 

fost afectate profund în urma unei conduite ilicite sau abuzive, angajatul în cauză trebuind să 

dovedească în mod neechivoc, pe calea unui probatoriu adecvat, faptul că valorile sale morale 

au fost lezate în mod grav. În acest sens, salariatul trebuie să producă un minim de dovezi şi 

indicii în legătură cu existenta prejudiciului moral şi întinderea acestuia. 

Având în vedere scopul reparator moral, acordarea daunelor morale trebuie să se 

întemeieze pe o legătură de cauzalitate dovedită între vătămarea pretinsă de către salariat şi 

fapta angajatorului, de natură a produce pretinsa vătămare, dar şi pe o reală justificare a 

cuantumului despăgubirilor solicitate, sarcina probei aparţinând salariatului lezat, respectiv 

contestatoarei. 

În speţă, contestatoarea a susţinut că, din cauza modului în care a fost îndepărtată din 

unitate precum şi a faptului însuşi al concedierii, a fost afectată grav viaţa sa familială şi 

socială, fiind pusă în situaţia de a căuta soluţii pentru menţinerea echilibrului în familie, iar 

relaţionarea sa cu alte persoane s-a deteriorat,însă, aceste susţineri au rămas doar la nivel 

declarativ, nefiind probate. 

Mai mult, se reţine faptul că, în sine, concedierea este un eveniment tulburător, posibil 

generator de disconfort psihic, astfel că un eventual prejudiciu moral poate fi datorat de către 

angajator în situaţia în care se dovedeşte că suferinţele de ordin moral ale salariatului (cauzate 

de fapta angajatorului) exced unor limite fireşti. În acest context, al nedovedirii daunelor 

morale, repunerea părților în situația anterioară, cu obligarea angajatorului la plata 

despăgubirilor băneşti, conform art. 80 C. muncii, constituie o reparație suficientă şi 

echitabilă. 

În ceea ce priveşte cererea contestatoarei de obligare a intimatei la plata cheltuielilor 

de judecată, instanţa o va respinge, având în vedere că nu s-a făcut dovada efectuării unor 

asemenea cheltuieli. 

Împotriva acestei soluții au formulat recurs, în temeiul prevederilor Codului d 

eprocedură civilă din 1865, în termen legal, ambele părți . 

Recurenta reclamanta FF a susținut prin cererea de recurs că soluţia respingerii 

cheltuielilor de judecată este eronată, fiind cauzată de neobservarea înscrisurilor privind 

efectuarea de către mine a cheltuielilor pentru purtarea acestui proces. 

 Deoarece a efectuat cheltuieli în legătură cu prezentul proces şi are dovezi scrise 

privind aceste cheltuieli, solicită admiterea recursului şi modificarea parţială a sentinţei 

recurate, în sensul obligării pârâtei la plata cheltuielilor de judecată. 

 În recurs s-a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 

Compania Naţională Poşta Română S.A., reprezentată legal de director general 

prin recursul formulat a invocat următoarele motive: 

 Legalitatea concursului din data de 20 iunie 2012 a făcut obiectul dosarului nr 

17500/245/2013 soluţionat de Judecătoria Iaşi prin sentinţa civilă nr 13829/ 30.10.2013 prin 

care s-a respins acţiunea numitei FF, de Tribunalul Iaşi prin decizia nr 344/ 30.04.2014 prin 
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care s-a respins apelul; Curtea de Apel Iaşi prin decizia nr 624/24.09.2014 prin care s-a dispus 

rejudecarea.În rejudecare dosarul nr 17500/245/2013* a fost soluţionat de Tribunalul Iaşi prin 

decizia nr 197/16.02,2015 prin care a respins apelul împotriva sentinţei nr 13829/2013 şi de 

Curtea de Apei Iaşi, care a respins recursul prin decizia nr 738/08.12.2015. 

 Prin urmare instanţa s-a pronunţat în mod irevocabil, respingând acţiunea promovată 

de contestatoare şi constatând caracterul legal al concursului din data de 20 iunie 2012. 

 În acţiunea promovată, numita FF a apreciat că un absolvent de liceu sau un absolvent 

al Facultăţii de Metalurgie nu puteau să aibă mai multe cunoştinţe profesionale în domeniul 

de activitate Activităţi Financiar Bancare şi de Asigurări decât reclamanta, după o activitate 

de peste 15 ani în sistemul poştal. 

Deşi instanţa s-a pronunţat în mod irevocabil cu privire la legalitatea procedurii de 

selecţie a personalului, contestatoarea şi-a modificat practic acţiunea, punând la îndoială 

însăşi concedierea colectivă care a avut loc în anul 2012. 

 A încercat contestatoarea să acrediteze ideea că unitatea nu i-a oferit toate posturile 

disponibile din cadrul C.N Poşta Română S.A. 

Potrivit Deciziei nr 6 din 9 mai 2011, a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se „admite 

recursurile în interesul legii formulate de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie şi de Colegiul de Conducere a Curţii de Apel Bucureşti şi, în 

consecinţă: Stabileşte 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." 

Prin Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate, se prevede că: în situaţia în care 

CNPR intenţionează să efectueze concedieri colective, aceasta va oferi fiecărui salariat ce 

urmează să fie concediat, un alt post în aceeaşi localitate sau în localitatea de domiciliu, în 

măsura în care CNPR are această posibilitate, potrivit studiilor şi / sau calificării profesionale 

a acestora, cu menţinerea salariului de bază avut, dar care să nu depăşească maximul 

salariului de bază prevăzut în Lista funcţiilor pentru funcţia oferită" 

 Din probele administrate rezultă faptul că numitei FF i s-au oferit mai multe locuri de 

muncă, nu după primul concurs, cel din 20 iunie 2012 ci după cel din 27 iunie 2012, când a 

concurat pentru un post de inspector resurse umane. 

 În ce priveşte temeinicia desfiinţării locului de muncă al contestatoarei, din 

înscrisurile aflate la dosar rezultă că la nivelul structurilor regionale (în anul 2012 existau 8 

direcţii regionale), au fost desfiinţate peste 900 posturi. 

 Astfel au fost suprimate 32 posturi de directori, 144 posturi de conducere (în acesta 

categorie era şi postul contestatoare), 757 posturi de execuţie. 

 Referitor la caracterul real şi serios al cauzei care a determinat concedierea, în 

doctrină şi jurisprudenţă s-a subliniat în mod constant că pentru a se reţine îndeplinirea 

condiţiei impuse de art 65 alin 2 Codul Muncii, este suficient ca angajatorul să urmărească 

eficientizarea propriei activităţi în scopul utilizării cu randament maxim a resurselor umane şi 

financiare, fiind atributul exclusiv al angajatorului de a hotărî asupra modalităţilor în care îşi 

organizează activitatea. Cerinţele caracterului real, efectiv şi serios al desfiinţării postului 

presupune condiţia suprimării postului din structura angajatorului (Decizia nr. 2099 din 

21.12.2010 a Curţii de Apel Ploieşti, Sentinţa civilă nr. 646 din 10.04.2013 a Tribunalului 

Bacău). 
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Postul numitei FF s-a desfiinţat, iar aceasta a avut de două ori posibilitatea să ocupe, 

prin concurs, un alt post. Mai mult şi după ce nu a reuşit să ocupe un post în urma celui de-al 

doilea concurs i-au fost oferite alte posturi, refuzate de contestatoare. 

Un aspect pe care instanţa de fond nu l-a avut în vedere este faptul că numita FF a 

solicitat postul de execuţie din cadrul compartimentului Activităţi Financiar-Bancare şi de 

Asigurări, iar instanţa a dispus reintegrarea pe postul avut anterior emiterii deciziei de 

concediere. 

 Decizia de concediere a fost emisă după ce numita FF a participat la două concursuri, 

în fapt după concursul din 27.06.2012 ( necontestat). 

 În niciun caz numita FF nu ar putea fi reintegrată pe postul de şef Serviciu Trezorerie 

- Decontări din cadrul Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est (radiată din anul 2012). 

Un aspect pe care FF l-a avut în vedere atunci când a solicitat anularea concursului din 

20.06.2012 şi ocuparea postului de execuţie, a fost probabil acela că la data de 24.05.2012, 

prin cererea înregistrată sub nr 270/23780, a comunicat Directorului General al Companiei 

Naţionale Poşta Română S.A. „acceptul privind trecerea pe altă funcţie - de execuţie ~ în unul 

din domeniile: operaţional ( poşta rapidă, gestionare reţea, etc) ţinând cont că am lucrat 14 ani 

ca inspector exploatare; económico-financiar (trezorerie)." 

Instanţa de fond a apreciat în mod eronat că „ un alt motiv de nelegalitate este cel 

referitor la încălcarea procedurii imperativ instituite în cadrul concedierii colective prin disp 

art. 69 alin 3 din Codul muncii." 

În cazul concedierii numitei FF nu se punea problema calificativelor obţinute în 

perioada în care aceasta a ocupat funcţia de şef serviciu. 

Toate posturile de conducere au fost desfiinţate, FF a solicitat trecerea pe un post de 

execuţie, situaţie în care calificativele obţinute ca şef serviciu erau ¡relevante în condiţiile în 

care aceasta a participat la două concursuri pentru posturi total diferite. 

Obiectivele de performanţă, cărora instanţa de fond le-a dat o însemnătate deosebită, 

nu puteau fi aplicate decât în situaţia în care ar fi existat doi salariaţi pe aceleaşi funcţii iar 

unul din posturi ar fi fost desfiinţat. 

Trierea de care se face vorbire în sentinţa Tribunalului Iaşi ar fi fost operabilă doar în 

cazul în care se desfiinţau posturi similare, cei disponibilizaţi urmând a fi cei care aveau 

calificativele cele mai slabe. 

În cazul numitei FF nu putea fi vorba de o astfel de triere. 

Instanţa de fond a reţinut în mode greşit că „ intimata nu a făcut dovada comunicării la 

aceeaşi dată a acestei notificări şi către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

Bucureşti şi către Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România". 

Or, Notificarea nr 101/7207/27.06.2012 apare înregistrată la AMOFM sub nr 11083 

din 27.06.2012. 

Mai mult prin adresa nr 19666/28.06.2012 AMOFM face referire la adresa primită în 

data de 27.06.2012. 

Nici aprecierea instanţei de fond referitoare la necomunicarea către Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali nu se susţine. 

Astfel notificarea adresată I.T.M este înregistrată la SLPR sub nr. 109/ 27.06.2012 iar 

notificarea adresată AMOFM este înregistrată sub nr 111/ 27.06.2012. 
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Având în vedere faptul că instanţa de fond a făcut o greşită aprecierea a probelor 

administrate precum şi a situaţiei numitei FF, considerăm sentinţa atacata ca netemeinică şi 

nelegală. 

In primul rând instanţa de fond a apreciat că nu au fost respectate dispoziţiile art 72 

alin 3 din Codul muncii, ceea ce nu corespunde cu situaţie de fapt.Angajatorul a comunicat 

AMOFM notificarea, aceasta având număr de înregistrare, fiind formulat şi un răspuns de 

către instituţia respectivă.Notificările adresate ITM şi AMOFM au fost comunicate 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România, ambele notificări fiind înregistrate. 

Criteriile de performanţă ale numitei FF nu puteau fi utile atât timp cât aceasta a 

solicitat trecerea pe o altă funcţie, de execuţie, fără nicio legătură cu activitatea de şef 

serviciu. 

Numita FF a fost concediată urmare nepromovării a două concursuri pentru ocuparea 

unor posturi de execuţie, concursuri ale căror caracter legal a fost stabilit în mod irevocabil de 

instanţa de judecată. 

Pe cale de consecinţă, instanţa de fond nu putea dispune revenirea pe postul de şef 

serviciu, asta şi în condiţiile în care FF a solicitat trecerea pe un alt post. 

În concluzie, sentinţa pronunţată de Tribunalul Iaşi este netemeinică şi nelegală, fiind 

rezultatul aprecierii eronate a probelor administrate, a înscrisurilor care au stat la baza emiterii 

deciziei de concediere, precum şi a situaţiei de fapt care a condus la concedierea numitei FF. 

Raportat la probele administrate în cauză, s-a solicitat modificarea în parte a sentinţei 

atacate în sensul respingerii contestaţiei formulate de numita FF şi menţinerea Deciziei nr 93 

din 04.07.2012, ca temeinică şi legală. 

În drept: art 304, pct 9 şi 304 indice 1 din vechiul Cod de procedură civilă. 

Prin întâmpinarea formulată, Compania Naţională Poşta Română S.A. a solicitat 

respingerea recursului promovat de reclamanta-recurentă FF, împotriva sentinţei civile nr 

1041/08.06.2016, pronunţată de Tribunalul Iaşi, ca nefondat, întrucât recurenta nu a depus la 

instanţa de fond nicio dovadă a efectuării cheltuielilor de judecată, situaţie în care Tribunalul 

Iaşi nu putea admite o cerere nedovedită. 

Se poate observa că recurenta nu indică în cererea de recurs cuantumul cheltuielilor de 

judecată ci se exprimă la modul general că a efectuat cheltuieli „in legătură cu prezentul 

proces" şi are dovezi scrise în acest sens. 

Deoarece recurenta nu a depus la judecarea fondului nicio dovadă a efectuării 

cheltuielilor de judecată, considerăm că soluţia Tribunalului Iaşi, este legală şi temeinică, în 

ceea ce priveşte respingerea capătului de cerere referitor la cheltuielile de judecată solicitate 

de numita FF. 

Recurenta reclamanta FF nu a formulat întâmpinare. 

Față de proba cu înscrisuri administrată de recurenta Compania Naţională Poşta 

Română S.A, la termenul din 10.01.2017, recurenta reclamanta FF a făcut cerere de înscriere 

în fals, în temeiul art.180 CPC din 1865.  

Prin încheierea de ședință din 31.01.2017 instanța, a dispus sesizarea organului de 

urmărire penala, faţă de precizările apărătorului recurentei intimate FF în sensul că stăruie în 

cererea de înscriere în fals cu privire la originalul înscrisurilor precizate în notele scrise: 

- adresa nr. 101/6418/01.06.2012, înregistrată la A.M.O.F.M Bucureşti sub nr. 9502 

din 01.06.2012; 
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- adresa nr. 101/6417/01.06.2012, înregistrată la I.T.M. Bucureşti sub nr. 37562 din 

01.06.2012; 

- adresa nr. 101/7286/27.06.2012 înregistrată la I.T.M. Bucureşti sub nr. 43046 din 

27.06.2012 

- adresa nr. 101/7287/27.06.2012 înregistrată la A.M.O.F.M. Bucureşti sub nr. 11083 

din 27.06.2012, dispune parcurgerea procedurii prevăzută la art. 181 şi următoarele Cod 

procedură civilă din 1865. 

- notificarea trimisă către ITM, comunicată Sindicatului lucrătorilor poştali sub nr. 

SLPR 109/27 06 2012, înscris olograf; 

- notificarea trimisă ALOFM sector 2 Bucureşti, comunicată Sindicatului lucrătorilor 

poştali sub nr. SLPR 111/27 06 2012, înscris olograf. Instanța a respins cererea de suspendare 

a judecării cauzei formulată de recurenta reclamantă FF. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisuri. 

Părţile au depus note de concluzii scrise. 

Analizând actele și lucrările dosarului raportat la motivele de recurs și dispozițiile 

legale incidente, Curtea reține următoarele:  

Contestatoarea FF a fost angajata intimatei Compania Naţională Poşta Română S.A. în 

baza contractului individual de muncă nr. 14219/07.08.1978, începând cu data de 07.08.1978, 

iniţial pe funcţia de oficiant, apoi pe funcţia de auditor intern (conform actului adiţional nr. 

110/3931/01.09.2009), pe funcţia de inspector exploatare (conform actului adiţional nr. 

6601.4/24.08.2010), iar în final pe funcţia de şef Serviciu Trezorerie Decontări din cadrul 

Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est, astfel cum rezultă din actul adiţional nr. 

109.1/787/29.07.2011 la contractul individual de muncă. 

Prin decizia nr. 931/04.07.2012, intimata Compania Naţională Poşta Română S.A. a 

dispus, în temeiul dispoziţiilor art. 65, art. 66 Codul Muncii şi art. 26.1, art. 26.3 din 

Contractul Colectiv de Muncă 2008 – 2018, concedierea contestatoarei de pe postul „Sef 

Serviciu Regional” începând cu data expirării termenului de preaviz, pentru motive care nu 

ţin de persoana salariatului (desfiinţarea efectivă a postului ocupat), ca urmare a concedierii 

colective. 

S-a indicat că la luarea măsurii de concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii 

de priorităţi au ţinut seama de prevederile legale privind: rezultatele consemnate în fişele de 

evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile 

art. 31.6 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării 

competenţelor profesionale pe bază de interviu, după caz. 

De asemenea, s-a precizat că, având în vedere că, în urma consultărilor cu Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România, s-a stabilit de comun acord ca posturile din structurile noi şi 

cele modificate, aferente organigramei aprobate în data de 30.05.2012 să fie ocupate prin 

verificarea competenţelor profesionale pe bază de interviu. 

La decizie a fost anexată lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate, 

contestatoarea având la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare, calculate de la comunicarea 

deciziei pentru a-şi exprima în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă. 

Au fost acordate măsuri de protecţie socială, respectiv salarii compensatorii în 

cuantum de 15 salarii de bază, potrivit art. 26.3 din Contractul colectiv de muncă 2008 – 

2018. 
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Faţa de motivele de nulitate formală, în raport de prevederile art.78 C. Muncii se rețin 

dispozițiile art. 76 alin. 1 lit.a C.muncii care dispun că decizia de concediere va conţine, in 

mod obligatoriu, motivele care determină concedierea.  

Din punct de vedere jurisdicțional, dispoziţiile legale, nu pot fi interpretate în sensul 

unei obligaţii exhaustive a angajatorului. Decizia de concediere este legală atâta vreme cât 

temeiurile luării măsurii sunt indicate cu destulă claritate pentru a se cunoaşte motivele 

concrete ce au condus la decizia data. Nici simplele erori materiale nu pot atrage sancțiunea 

nulității, precizarea din cuprinsul deciziei că ”FF (...) îndeplinind funcţia de Şef Serviciu 

Regional” este o simpla eroare de redactare. În ceea ce privește aspectele motivaționale ale 

măsurii, în speţa, contrar susținerile contestatoarei, decizia de concediere, chiar dacă nu este 

formalist și riguros exacta, cuprinde suficiente elemente pentru identificarea temeiurilor 

faptice si juridice ale măsurii unilaterale ale angajatorului. Astfel, s-a indicat ca temei de drept 

dispozițiile art.65 și art.66 şi art.67 C.Muncii, precizându-se scriptic :„concedierea 

salariatului/salariatei se dispune din motive care nu ţin de persoana sa, ca urmare a desfiinţării 

efective a postului ocupat, ca o consecinţă a modificării organigramei C.N. Poşta Română 

S.A. prin Hotărârea Consiliului de Administraţie a C.N. Poşta Română nr.31/30.05.2012.” 

Chiar dacă generice și lacunare, mențiunile angajatorului sunt suficiente totuși pentru a 

salvgarda formal actul decizional de la sancțiunea nulității prevăzute de art.78 C.muncii. 

Totuși, angajatorul va fi ținut procesual de limitele decurgând din propriul act decizional, în 

condițiile în care rămân pe deplin aplicabile dispozițiile art.79 C.Muncii ”în caz de conflict de 

munca angajatorul nu poate invoca în fața instanței alte motive de fapt sau de drept decât cele 

precizate în decizia de concediere”. 

  Or, în limitele astfel fixate, se reține de instanța de apel, că angajatorul invocând ca 

temei al deciziei de încetare unilaterală a contractului individual de munca a contestatorului o 

procedura de concediere colectivă era ținut procesual, în temeiul art.272 C.muncii să probeze 

în prezentul litigiu, respectarea întregului ansamblu normativ aplicabil, în speța art.68 – 74 

C.muncii. 

Potrivit disp. art. 66 Codul muncii, „concedierea pentru motive care nu ţin de persoana 

salariatului poate fi individuală sau colectivă”. În art. 68 din Codul muncii este definită 

concedierea colectivă, iar în următoarele articole legiuitorul a reglementat procedura care 

trebuie urmată în cazul unei concedieri colective, respectiv obligaţiile care revin 

angajatorului. Astfel, potrivit disp. art. 69 alin. 1 Codul muncii, în cazul în care angajatorul 

intenţionează să efectueze concedieri colective, acesta are obligaţia de a iniţia, în timp util şi 

în scopul ajungerii la o înţelegere, în condiţiile prevăzute de lege, consultări cu sindicatul 

sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor, cu privire cel puţin la metodele şi mijloacele de 

evitare a concedierilor colective sau de reducere a numărului de salariaţi care vor fi 

concediaţi şi la atenuarea consecinţelor concedierii prin recurgerea la măsuri sociale care 

vizează, printre altele, sprijin pentru recalificarea sau reconversia profesională a salariaţilor 

concediaţi. Potrivit alin. 2 al aceluiaşi articol, în perioada în care au loc consultări, potrivit 

alin. (1), pentru a permite sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor să formuleze propuneri 

în timp util, angajatorul are obligaţia să le furnizeze toate informaţiile relevante şi să le 

notifice, în scris, următoarele: a) numărul total şi categoriile de salariaţi; b) motivele care 

determină concedierea preconizată; c) numărul şi categoriile de salariaţi care vor fi afectaţi 

de concediere; d) criteriile avute în vedere, potrivit legii şi/sau contractelor colective de 
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muncă, pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere; e) măsurile avute în vedere 

pentru limitarea numărului concedierilor; f) măsurile pentru atenuarea consecinţelor 

concedierii şi compensaţiile ce urmează să fie acordate salariaţilor concediaţi, conform 

dispoziţiilor legale şi/sau contractului colectiv de muncă aplicabil; g) data de la care sau 

perioada în care vor avea loc concedierile; h) termenul înăuntrul căruia sindicatul sau, după 

caz, reprezentanţii salariaţilor pot face propuneri pentru evitarea ori diminuarea numărului 

salariaţilor concediaţi. Această notificare prevăzută la art. 69 alin. 2 Codul muncii, trebuie 

comunicată în mod obligatoriu de către angajator Inspectoratului Teritorial de Muncă şi 

Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă, la aceeaşi dată la care a comunicat-o 

sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor (art. 70 Codul muncii). 

Potrivit disp. art. 72 Codul muncii, în situaţia în care, ulterior consultărilor cu 

sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, potrivit prevederilor art. 69 şi 71, angajatorul decide 

aplicarea măsurii de concediere colectivă, acesta are obligaţia de a notifica în scris 

inspectoratul teritorial de muncă şi agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă, cu cel 

puţin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere. Potrivit alin. 2 

al aceluiaşi articol, notificarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă toate informaţiile 

relevante cu privire la intenţia de concediere colectivă, prevăzute la art. 69 alin. (2), precum şi 

rezultatele consultărilor cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, prevăzute la art. 69 alin. 

(1) şi art. 71, în special motivele concedierilor, numărul total al salariaţilor, numărul 

salariaţilor afectaţi de concediere şi data de la care sau perioada în care vor avea loc aceste 

concedieri. O copie a notificării prevăzute se comunică de către angajator în mod obligatoriu 

şi sindicatului sau reprezentanţilor salariaţilor, la aceeaşi dată la care a comunicat-o 

inspectoratului teritorial de muncă şi agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă (art. 72 

alin. 3). Dispoziţiile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii sunt în concordanţă şi cu dispoziţiile 

Directivei Consiliului 98/59/CE din 20 iulie 1998 privind armonizarea legislaţiei statelor 

membre cu privire la concedierile colective. 

Analizând prevederile art. 69 şi ale art. 72 Codul muncii, se reţine de către instanţă că 

angajatorului îi revine obligaţia de efectua două notificări: una în perioada în care au loc 

consultările cu sindicatul sau reprezentanţii salariaţilor, iar o a doua notificare în perioada 

ulterioară consultărilor, respectiv după ce angajatorul a luat decizia de a aplica măsura 

concedierii colective. De altfel, aceste notificări au un conţinut relativ diferit, în sensul că cea 

de-a doua notificare trebuie să cuprindă unele elemente suplimentare faţă de prima notificare. 

De asemenea, din cuprinsul dispoziţiilor legale sus – menţionate rezultă că cele două 

notificări sunt obligatorii.  

În cauză, în temeiul Hotărârii nr. 31/30.05.2012 în data de 01.06.2012, intimata a 

comunicat notificarea privind intenţia de a efectua concedieri colective către Sindicatul 

Lucrătorilor Poştali din România (înregistrată la destinatar cu nr. 91/01.06.2012), către 

Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti (înregistrată la destinatar cu nr. 

32562/01.06.2012) şi către Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti 

(înregistrată la destinatar cu nr. 9502/01.06.2012), această notificare cuprinzând toate 

elementele prevăzute de art. 69 alin. 2 Codul muncii. Potrivit notificării, urmau a fi afectate de 

concediere un număr total de 772 de salariaţi, din următoarele categorii : conducere 290; 

funcţional administrativ 407,auxiliar 55, operativ 20.  
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Deşi în acord cu prevederile art.71 Codul Muncii în cuprinsul notificării se prevede un 

termen de 10 zile la dispoziţia sindicatului de la data notificării pentru a propune măsuri în 

vederea evitării concedierii sau diminuării numărului persoanelor afectate de măsură, în mod 

real angajatorul a stabilit termen în aceeaşi zi , pentru consultările cu sindicatul - 01. 

06.2012, 16,30 la sediul său, cu încălcarea prevederilor legale indicate. 

La aceeaşi data de 01.06.2012, a fost încheiat un proces – verbal între reprezentanţii 

Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România şi cei ai C.N. Poşta Română S.A., prin care s-a 

stabilit ca unic criteriu de selecţie al salariaţilor afectaţi de concediere - pregătirea 

profesională a acestora, aplicându-se prin verificarea competenţelor pe bază de interviu, de 

către o comisie numită în acest sens. S-a prevăzut de asemenea ca acest unic criteriu de 

selecţie să fie aplicat numai după departajarea salariaţilor ţinând cont de rezultatele 

consemnate în fişele de evaluare a realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 

2011. 

La aceeaşi dată, 01.06.2012 a fost emisă adresa 6444/01.06.2012 prin care s-a stabilit 

că posturile de execuţie rămase se vor ocupa prin concurs, cei interesati urmând a depune o 

cerere scrisă până la data de 07.06.2012.  

La data de 08.06.2012, contestatoarea a optat pentru posturile din cadrul COR Iaşi – 

Activitate finaciar bancara şi asigurări, activitate Control Exploatare Postala şi Activitate 

posta Rapida. Întrucat i s-a solicitat o singura optiune, contestatoarea a optat pentru posturile 

din cadrul biroului Activitate finaciar bancara şi asigurări. Prin decizia 209/15.06.2012 au fost 

desemnate comisiile de concurs, iar la data de 20.06.2012 a avut loc susţinerea interviului. 

Ulterior, la data de 27.06.2012, intimata a emis (în conformitate cu disp. art. 72 Codul 

muncii) Notificarea deciziei aplicării măsurii de concediere colectivă nr. 101/7286 şi a 

comunicat-o către Inspectoratul Teritorial de Muncă al Municipiului Bucureşti (înregistrată la 

destinatar cu nr. 4246/27.06.2012). Potrivit acesteia, măsura concedierii va afecta un număr 

548 salariaţi din următoarele 121 conducere, funcţional administrativ 423 şi auxiliar 4. În 

recurs, societatea angajatoare a făcut dovada comunicării celei de a doua notificări către 

Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti, înregistrată sub nr. 

11083/21.06.2012 şi către către Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România, înregistrată sub 

nr.109/27.06.2012. Deşi contestatoarea recurentă s-a înscris în fals cu privire la realitatea 

acestor înscrisuri, până la o măsură judiciară de invalidare, înscrisurile beneficiază de 

prezumția de validitate şi legalitate, astfel încât trebuie apreciat că recurenta a depus dovezile 

necesare privitoare la înaintarea celei de a doua notificări legale. Apărarea reclamantei 

recurente referitoare la aplicarea dispoziţiilor art.139 din c.pr.civ din 1865, în condiţiile în 

care angajatorul a depus doar o copie a notificării şi nu originalul acesteia nu poate fi reţinută, 

faţa de prevederile art.72 alin.3 C.muncii care prevede expres că „angajatorul are obligaţia să 

comunice o copie a notificării prevăzute la alin.1 sindicatului (...).”  

Se reţine însă că aceeaşi dată, 27.06.2012, reprezenta termenul limită pentru 

formularea contestaţiilor la concursul organizat în data de 20.02.2012, reclamanta FF 

depunând contestaţie la data de 26.06.2012 faţa de rezultatele concursului. Contestaţia a fost 

soluţionată, mult ulterior, la data de 03.07.2012, după data la care societatea deja notificase 

numărul total al persoanelor afectate de concediere. 

Faţa de limitele probaţiunii judiciare, se reţine că din întreaga documentație depusă de 

intimata , nu se regăsește vreun alt act intern al angajatorului privitor la decizia finala privind 
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măsura concedierii colective. În preambulul deciziei contestate se menţionează că măsura 

concedierii s-a decis in „baza Hotărârii Consiliului de administrație nr.31/30.05.2012 prin 

care s-a aprobat noua structură organizatorică a CN Posta Romana şi s-a hotarat 

desfiinţarea unui numar de 772 de posturi”. Prin decizia 140/30.05.2012 s-a decis 

implementarea cu data de 31.05.2012 a structurii organizatorice a C.N. Poşta Română S.A. 

corespunzătoare organigramelor aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie 

31/30.05.2012”.  

Este real că prevederile normative nu realizează vreo condiționare formală sau 

substanțială relativ la actul decizional intern prin care se inițiază procedura concedierii 

colective, însă acest proces nu poate avea caracter formalist şi exclusiv aparent. În acest sens, 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut în interpretarea Directivei Consiliului 

98/59/CE din 20 iulie 1998 „rațiunea de a fi și eficiența consultărilor cu reprezentanții 

lucrătorilor presupun stabilirea factorilor care trebuie luați în considerare în cursul acestora, 

dat fiind că este imposibil să se poarte consultări în mod corespunzător și în conformitate cu 

obiectivele acestora fără a se stabili elementele pertinente privind concedierile colective 

preconizate. Aceste obiective sunt, potrivit termenilor articolului 2 alineatul (2) din Directiva 

98/59, acelea de a evita concedierile colective sau de a reduce numărul de lucrători afectați, 

precum și posibilitățile de a atenua consecințele (a se vedea Hotărârea Junk, citată anterior, 

punctul 38). Or, în cazul în care se prevede numai o decizie care ar determina concedieri 

colective și, prin urmare, astfel de concedieri sunt numai o probabilitate, iar factorii pertinenți 

pentru consultări nu sunt cunoscuți, obiectivele menționate nu ar putea fi atinse. În schimb, a 

lega nașterea obligației de consultare prevăzute la articolul 2 din Directiva 98/59 de adoptarea 

unei decizii strategice sau comerciale care impune concedieri colective de lucrători pare de 

natură să lipsească parțial această obligație de efectul său util. Astfel, după cum reiese din 

alineatul (2) primul paragraf al articolului 2 menționat, consultările se referă în special la 

posibilitățile de a evita sau de a reduce concedierile colective preconizate. Or, o consultare ce 

ar debuta în condițiile în care a fost deja adoptată o decizie care impune concedieri colective 

nu ar mai putea avea în mod util ca obiect examinarea alternativelor posibile în vederea 

evitării acestora.” (Cauza C-44/08, Hotărârea Curţii (Camera a patra) din 10 septembrie 2009, 

Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry și alții , ant.cit, Concluzii şi paragrafele 46,47). 

În consecinţă, în sarcina societăţii angajatoare exista obligația substanțială și 

procedurală de a dovedi respectarea formalităților legate de realizarea și comunicarea 

notificărilor legale, dar și de a dovedi existența deciziei, ulterioare consultărilor, de a aplica 

măsura concedierii colective. Or, în cadrul probațiunii judiciare, intimata-recurentă a depus 

exclusiv Hotararea din 31/30.05.2012 prin care „se aproba organigrama noii structuri a C.N 

„Posta Romana” S.A şi se mandatează directorul general Ion Smeianu să ia măsurile legale ce 

se impun pentru implementarea structurii organizatorice. 

 De altfel, în raport de preederile art. 79 C.Muncii, astfel cum au fost stabilite anterior, 

angajatorul nici nu avea posibilitatea de a dovedi legalitatea concedierii, peste cuprinsul 

deciziei nr. 931/04.07.2012 în care se invoca drept temei al concedierii exclusiv Hotărârea 

31/30.05.2012 . 

În consecință, angajatorul nu a probat în prezentul litigiu respectarea prevederilor 

art.72 C.Muncii, lipsind decizia de aplicare a măsurii concedierii colective, ulterior 

consultărilor cu sindicatul sau reprezentații salariaților. De altfel, deşi în recurs s-a solicitat 
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în mod repetat explicitarea concretă a modalităţii de reorganizare, cauzele care au condus la 

diferenţele numerice de personal cuprinse în cele două notificări şi realizarea unei 

corespondetei între posturile ce figureaza în cele două organigrame din 01.04.2012 şi 

31.05.2012 nici unul din aceste aspecte nu a fost lămurit şi nici probat.  

Or, o astfel de determinare era necesara și în raport de prevederile Directivei 98/59/CE 

a Consiliului care definește la art.1 lit.a notiunea de ”concedieri colective” ca reprezentând 

concedierile efectuate de un angajator dintr-unul sau mai multe motive, fără legătură cu 

persoana lucrătorului, în cazul în care, conform opțiunii statelor membre, numărul 

concedierilor este: (i) fie, pentru o perioadă de 30 de zile: 

de cel puțin 10 în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin 

de 100 de lucrători; 

de cel puțin 10 % din numărul lucrătorilor în unitățile care încadrează în mod normal 

cel puțin 100, dar nu mai mult de 300 de lucrători; 

de cel puțin 30 în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 300 de lucrători; 

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a reținut că ” în sensul vizat de Directiva 

98/59, poate constitui o „unitate” în cadrul unei întreprinderi o entitate distinctă, caracterizată 

printr-o anumită continuitate și stabilitate, care este destinată executării uneia sau mai multor 

sarcini determinate și care dispune de o echipă de lucrători, precum și de mijloace tehnice și 

de o anumită structură organizatorică de natură a-i permite îndeplinirea acestor sarcini. Ținând 

cont că obiectivul urmărit de Directiva 98/59 are în vedere în special efectele socio-

economice pe care concedierile colective ar putea să le determine într-o anumită conjunctură 

locală și într-un mediu social determinat, pentru a putea fi calificată drept „unitate”, entitatea 

în cauză nu ar trebui să fie obligatoriu caracterizată de un anumit grad de autonomie juridică, 

nici de o autonomie economică, financiară, administrativă sau tehnologică. Urmând, de altfel, 

acest raționament, Curtea a apreciat că, pentru definirea noțiunii „unitate”, nu este esențial 

faptul că unitatea în cauză dispune sau nu de o conducere care să poată efectua în mod 

independent concedieri colective (hotărârea Rockfon, citată anterior, punctul 34 și punctul 2 

din dispozitiv). În același sens, nu este necesară nici o separare geografică față de celelalte 

unități și instalații ale întreprinderii.” * C -270/05 , Hotărârea Curţii , (Camera întâi), 15 

februarie 2007, Athinaïki Chartopoïïa AE împotriva L. Panagiotidis și alții, cu participarea 

Geniki Synomospondia Ergaton Elládas (GSEE), ECLI:EU:C:2007:101, paragrafele 26-29). 

În consecință era în sarcina angajatorului (directiva având efect direct în prezenta cauză) să 

stabilească situația posturilor în cadrul Direcţiei Regionale de Poştă Nord Est, atât înainte, dar 

mai ales după reorganizare , obligație de care nu se putea exonera doar prin prezentarea de 

organigrame și liste de posturi aplicabile la nivel național.  

Potrivit art.78 Codul muncii concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii 

prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută. 

Trebuie, de asemenea, subliniat că procedura concedierii colective este un proces 

reorganizațional substanţial care impune însă reflectarea procedurală a tuturor schimbărilor 

intervenite în structura angajatorului şi stabilirea clară, transparentă şi obiectivă a tuturor 

măsurilor luate. În acest sens, dacă oportunitatea desfiinţării unor locuri de muncă este 

atributul exclusiv al angajatorului, efectivitatea, realitatea şi seriozitatea desfiinţării locului de 

muncă intră în competenta instanţelor judecătoreşti sesizate prin contestaţia salariatului 

concediat. 
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Trebuie subliniat că dreptul angajatorului la reorganizarea activității sale nu este un 

drept absolut, ci el cunoaște limitările legale ce decurg din necesitatea protecției drepturilor 

salariaților, protectie sporită, în acord cu principiile Directivei 98/59/CE a Consiliului din 20 

iulie 1998 (paragraf 2), protecție statuată legal prin prevederile art.64-74 C.Muncii. 

Recurenta intimata s-a apărat constant în prezentul litigiu susținând că postul de 

conducere al contestatoarei a fost desfiinţat alături de celelalte posturi de conducere, situaţie 

în care era irelevantă situaţia sa profesională anterioară concedierii, inclusiv evaluarea sa 

profesională, în raport de prevederile art.69 alin.3 Codul Muncii. De asemenea, s-a susţinut 

constant că rezultatele concursului au vizat ocuparea unui alt post de executie din cadrul 

Postei Romana, concurs fără relevanță sub aspectul postului de conducere deținut de 

contestatoare recurenta şi desfiinţat prin procedura concedierii colective. 

Tezele defensive ale recurentei intimate sunt doar parțial reale şi, în consecinţă, 

fundamentează un silogism judiciar eronat. Pe de o parte, trebuie subliniat că nu postul 

reclamantei s-a desfiinţat, aşa cum susţine recurenta intimata, ci s-a desfiinţat o întreaga 

structură organizatorică internă societăţii pârâte – Directia Regionala de Postă Nord-Est (o 

unitate în sensul Directivei 98/59/CE) având un total de 5309 de posturi , măsură dublată însă 

de reînfiinţarea mai multor structuri, inclusiv Centrul Operaţional Regional căruia i-au fost 

alocate doar un număr de 43 de posturi. Or, recurenta este în eroare în condiţiile în care se 

referă exclusiv la desfiinţarea postului reclamantei recurente.  

Din punct de vedere juridic trebuie distins între o procedura de concediere colectivă 

realizată prin suprimarea anumitor posturi din schema de încadrare (de ex. 5 posturi contabil) 

procedură ce afectează exclusiv numărul posturilor – interesând ulterior exclusiv selecţia 

lucrătorilor şi o procedură bazata pe o modificare organică şi substanţială a întregii structuri a 

angajatorului, fiind repoziționata si schimbată întreaga organigrama internă. În această ultima 

ipoteza, revine angajatorului sarcina de a face dovada modalităţii concrete de reorganizare, 

echivalarea dintre vechile posturi şi noile posturi, determinarea posturilor efectiv vacante 

suprimate, ş.a În cauză, rămâne total obscură modalitatea prin care pârâta a stabilit lucrătorii 

care nu au fost afectaţi de măsura concedierii colective sau persoanele care au intrat în 

procedura de selecţie prin concurs, în condiţiile în care aşa cum s-a subliniat toate structurile 

organizaționale au fost supuse procesului de reorganizare, grilele de încadrare fiind total 

diferite. 

În acest sens, deşi s-a solicitat recurentei să justifice situaţia tuturor salariatilor 

încadrați anterior în cadrul departamentului economic din cadrul Regionalei Nord-Est, aceasta 

s-a limitat la a susţine că parte din personal a „fost preluat pe central” fără a se determina 

criteriile aplicabile şi operabile în concret.  

Din aceasta perspectivă, rămâne lipsită de orice relevanţa judiciară în prezenta cauză 

situaţia concursurilor realizate de intimata recurentă în condiţiile în care nu s-au putut 

verifica, din punctul de vedere al legalităţii procedurii concedierii, existenţa unor garanţii 

minimale de obiectivitate şi transparenţă în chiar iniţierea procedurilor de selecție a 

personalului. Faptul că s-a statuat jurisdicţional irevocabil prin decizia nr. 197/16.02.2015 că 

angajatorul putea recurge la proba interviului, nefiind tinut a respecta dispoziţiile Contractului 

colectiv de muncă nu interferează cu aspectele litigioase din prezenta cauză, referitoare la 

legalitatea însăşi a procedurii concedierii colective. Întreaga structură defensivă a intimatei 

relevă eludarea principiilor de baza ale instituției concediere colective, ce vizează în principal 
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respectarea unui set minimal de reguli imperative de protecție a salariaților. Un argument în 

acest sens este chiar susținerea recurentei care se prevalează defensiv de faptul că reclamanta 

la data de ”24.05.2012, prin cererea înregistrată sub nr 270/23780, a comunicat Directorului 

General al Companiei Naţionale Poşta Română S.A. acceptul privind trecerea pe alta funcţie - 

de execuţie - în unul din domeniile: operaţional ( poşta rapidă, gestionare reţea, etc) ”. Or, la 

data de 24.05.2012 era inaplicabilă orice procedura de concediere colectivă și în consecință 

lipsită de orice efecte juridice prezumtiva ”opțiune ” a reclamantei.  

Din punct de vedere al dreptului substanțial, angajatorul este cel chemat în primul rând 

să aplice normele referitoare la concedierea colectivă, instanța intervenind doar subsidiar și 

numai la sesizarea uneia din părțile raportului de muncă. Mai mult, angajatorul trebuie să 

prezinte toată documentaţia care să reflecte exact şi obiectiv întreg procesul reorganizational 

şi care să permită instanţei să verifice în concret şi punctual toate permutările de posturi şi 

corelativ de salariaţi, obligaţii neîndeplinite în prezenta cauză. 

Din punct de vedere legal simpla restructurare și repoziționare a unităților operaționale 

ale angajatorului nu echivalează cu desființarea efectivă a locurilor de munca, după cum nici 

redenumirea acestora nu poate valora juridic cauza reală și serioasă a încetării contractelor de 

muncă sau de menţinere numai a anumitor lucrători în derularea raporturilor de muncă. Un 

argument în acest sens, sunt dispozițiile art.74 la care s-a făcut trimitere anterior care stabilesc 

că ”în termen de 45 de zile calendaristice de la data concedierii, salariatul concediat prin 

concediere colectiva are dreptul de a fi reangajat pe postul reînființat în aceeași activitate, 

fără examen, concurs sau perioada de probă”. Or, în condițiile în care legea recunoaște 

salariatului concediat dreptul la reangajare într-un interval de 45 ulterior încetării raporturilor 

de muncă, cu atât mai mult (argument de tip a fortiori) acest drept este intrisec garanțiilor 

aferente procedurilor de reorganizare și concediere colectivă, pentru ca măsura încetării 

raporturilor de muncă să nu fie o expresie a arbitrariului și autocrației depline a angajatorului. 

În acest sens, era în sarcina angajatorului de a stabili corespondența faptică între posturile 

desființate și cele înființate, având în vedere că este indubitabil că ele erau alocate aceleași 

activități a angajatorului și a comunica toate aceste informații salariaților. Faptul că noile 

posturi nu se suprapuneau identic cu cele din vechea structură nu este un argument de natura a 

înlătura aplicabilitatea prevederilor art.74 C.Muncii, iar analiza instanței nu poate fi doar 

formală și la nivel strict aparent, controlul jurisdicțional efectuat trebuind să respecte cerințele 

de obiectivitate și analiză sistemică. 

Pe de alta parte, în limitele art. 79 C.muncii, în cuprinsul deciziei de concediere, s-a 

indicat că la luarea măsurii de concediere colectivă, criteriile de stabilire a ordinii de priorităţi 

s-a ţinut seama de prevederile legale privind: rezultatele consemnate în fişele de evaluare a 

realizării obiectivelor de performanţă valabile pentru anul 2011 şi/sau prevederile art. 31.6 din 

Contractul colectiv de muncă 2008 – 2018 şi/sau de rezultatele verificării competenţelor 

profesionale pe bază de interviu. Simpla enumerare imprecisă a criteriilor de stabilire a ordinii 

de priorităţi nu salvgardează angajatorul de obligaţiile imperative ce îi revin, iar apărarea 

potrivit căreia în cazul contestatoarei nu s-a avut în vedere evaluarea profesională întrucat 

postul de conducere a fost desfiinţat, reprezintă o apărare nouă, peste conţinutul deciziei de 

concediere care nu exclude utilizarea acestui criteriu.  

În consecinţă, în mod corect prima instanţa a apreciat că şi din aceasta perspectivă 

decizia contestă este nelegală 
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În consecinţă, pentru toate aceste argumente, ţinând de încălcarea repetată şi evidentă 

a garanţiilor legale minimale în realizarea procedurii concedierii colective, faţa de prevederile 

art.78 Codul Muncii, recursul formulat de recurenta intimata Compania Naţională Posta 

Romana S.A pe capatul principal de cerere este nefondat. 

În ceea ce privește capătul de cerere referitor la reintegrarea contestatoarei, se reține că 

în acord cu prevederile art.80 C.muncii, în limitele legale ale efectelor anulării deciziei de 

concediere, instanța, prin repunerea părților în situația anterioara, a obligat angajatorul la 

reintegrarea contestatoarei în postul deţinut anterior emiterii deciziei nr. 931/04.07.2012. 

În acest context, susținerile recurentei la greșita soluționare a acestui petit, în condițiile 

în care postul a fost total desființat, precum și structura din care făcea parte, precum și 

apărările recurentei FF sunt lipsite de suport legal. Astfel, dispozițiile art.80 C.muncii 

stabilesc imperativ limitele în care poate dispune instanța, făcând o aplicație în materia 

raporturilor de muncă a regulilor generale privind efectele nulității. Cauza încetării 

raporturilor de muncă fiind nelegală, în mod corespunzător reluarea raporturilor de muncă se 

va realiza în aceleași condiții și circumstanțe ca în totala absență deciziei de încetare, 

angajatorul neputând produce vreun efect juridic prin fapta sa apreciată jurisdicțional ca fiind 

contrară legii. 

De altfel, în acest sens, potrivit art.24 din Carata Sociala Europeană, ratificată de 

România prin Legea 74 din 1999, toți lucrătorii au dreptul la protecţie în caz de concediere. În 

vederea exercitării dreptul la protecţie în caz de concediere, părțile se angajează sa 

recunoasca: a) dreptul lucrătorilor de a nu fi concediați fără un motiv întemeiat, legat de 

aptitudinea sau de conduita acestora ori de cerințele de funcționare a întreprinderii, a 

instituției sau a serviciului; b) dreptul lucrătorilor concediați fără motiv întemeiat la o 

indemnizație adecvata sau la o alta reparație corespunzătoare.  

În aplicarea acestor dispoziții, s-a reținut că ” în timp ce articolul 24 nu se referă în 

mod explicit la ”reintegrarea” , acesta prevede dreptul lucrătorilor la indemnizație adecvata 

sau la o alta reparație corespunzătoare. Comitetul consideră că ”altă reparație 

corespunzătoare” ar trebui să includă ”reintegrarea” ca unul dintre remediile disponibile la 

îndemâna instanțelor naționale (vezi Concluzii 2003, Bulgaria). Posibilitatea de acordarea a 

acestui remediu recunoaște importanța repunerii angajatului înapoi în relația de muncă, care 

să nu fie cu nimic mai nefavorabilă decât cea de care a beneficiat anterior. Dacă reintegrarea 

este adecvată într-un caz special, este o chestiune care ține de instanțele judecătorești 

naționale a decide. Comitetul reamintește că a statuat în mod constant că reintegrarea ar trebui 

să fie disponibilă ca un remediu în baza mai multor altor prevederi ale Cartei astfel cum a fost 

interpretat de Comitet, de exemplu, în conformitate cu articolul 8§2 și 27§3” ( Comitetul 

European pentru Drepturi Sociale, Finnish Society of Social Rights v. Finland Complaint No. 

106/2014, Decizia publicată în 31.01.2017). 

În consecință, reintegrarea reclamantei are ca scop asigurarea remediului jurisdicțional 

deplin și eficient în vederea protecției salariatului în caz de concediere nelegală, remediu 

prevăzut de dispozițiile art.80 alin.2 C.muncii și aplicabil imperativ și în toate situațiile, fără 

distincție.  

Fața de aceste considerente și acest motiv de recurs trebuie apreciat ca nefondat. 

În ceea ce priveşte cererea intimatei recurente de obligare a contestatoarei la plata 

salariilor compensatorii primite, se reţine prioritar că prin calea de atac nu a fost devoluat 
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acest aspect, astfel că instanţa de recurs nu se poate pronunţa asupra acestei pretenţii. De 

altfel, în acest sens sunt şi dispoziţiile art.281 ind.2a din Codul de procedură civilă din 1865 

ce se aplică în prezenta cauză, dispoziţii potrivit cărora completarea hotărârii nu se poate 

solicita pe calea apelului sau recursului, ci numai în procedura prevazuta de art.282 ind .1 

c.pr.civ. 

În ceea ce priveşte recursul formulat de reclamanta, deşi sentinţa pronunţată este 

legală sub aspectul modalităţii de soluţionare a cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, 

aceasta apare ca fiind netemeinică în raport de probele administrate în recurs, proba permisă 

în raport de prevederile Codului de procedura civilă din 1865, ce guvernează prezenta cauza.  

Având în vedere prevederile art.305 C.pr.civ din 1865, faptul că recurenta 

contestatoare a făcut dovada prin chitanţa nr. 82/19.03.2013 emisă de avocat, a cheltuielilor 

de judecată avansate la fond în cuantum de 2000 lei, având în vedere exclusiv pretențiile 

soluționate în cauza 4085/99/2013, curtea admite recursul formulat şi modifică sentinţa civilă, 

în sensul că obligă intimata la plata în favoarea contestatoarei a sumei de 1000 lei cheltuieli 

de judecata în fond.  


