
Curtea de Apel Iași 

Decizii relevante în materia litigiilor de muncă și a asigurărilor sociale,  

trimestrul I/2018 

 

 

1. Restituire impozit aferent compensației de concediere; nemotivarea sentinței 

instanței de fond – criterii 

Scutirea de impozit pe veniturile din salarii si indemnizații de natura 

salariala pentru persoanele cu handicap grav sau accentuat: constituie venituri 

din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de o persoană fizică ce 

desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a unui 

statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de 

denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile 

pentru incapacitate temporară de muncă. 

Temei de drept: articolul 55 ind. 1 din O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 

din 28 ianuarie 2015 (M. Of. nr. 74/2015, art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului ) 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia Litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

35/23.01.2018 

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Iași sub nr. XX48/99/2015, reclamantul 

X a chemat in judecata pe pârâta SC „Y.” SA, solicitând obligarea pârâtului la restituirea 

impozitului pe salariu, in valoare bruta de 8.136 lei, calculat greşit ca impozit pe salariu la 

indemnizaţia de concediere colectiva, acordata in luna noiembrie 2014 si reţinuta nelegal de 

SC „Y.” SA in conturile societăţii; obligarea la plata daune interese in valoare de 1500 lei; 

precum şi a cheltuielilor judiciare pe care le voi face. 

Prin sentinţa civilă nr. 1928 din data de 28.11.2016 pronunțată de Tribunalul Iaşi, 

s-au dispus următoarele:  

„Admite acțiunea formulata de reclamantul X in contradictoriu cu parata SC „Y.” SA.  

Obligă pârâta sa achite reclamantului drepturi bănești in suma de 7.689 lei, 

reprezentând impozit aferent compensației de concediere, suma actualizata cu indicele de 

inflație si dobânda legala la data plații efective.  

Obliga parata sa achite reclamantului suma de 2000 lei, reprezentând cheltuieli de 

judecata (onorariu avocat ).” 

Pentru a dispune astfel, prima instanță a reținut următoarea situație de fapt și de 

drept: 

Reclamantul a fost salariatul SC „Y.” SA conform contractului individual de munca 

nr. 2165/02.08.1999 pana la data de 22.11.2014, când a fost disponibilizat conform deciziei 

nr. 125/08.11.2011 modificata in 2014, in temeiul dispoziţiilor art. 65 si art.66 din Codul 

muncii privind concedierea colectiva. 



Art. 27 din Contractul colectiv de munca încheiat si înregistrat la D.M.P.S Bucureşti 

cu nr. 2458/29.05.2009 prevede ca „(1) Dispoziţii privind indemnizaţiile de concediere care se 

acorda in cazul concedierilor colective precum si alte reguli aplicabile concedierilor colective 

sunt reglementate in cuprinsul Planului Social încheiat intre Petrom si F.S.L.I Petrom. 

Planul Social semnat la data de 10.03.2010 intre Societate si F.S.L.I Petrom, printre 

masuri de protecţie a salariaţilor in cazul concedierii colective prevăzute la pct.2.2, pct. 2.4 

din Planul Social a stabilit acordarea unei compensaţii nete de concediere colectiva in suma 

fixa in funcţie de vechimea in Petrom in cuantumul prevăzut la pct.2.3 alin.(l) din Planul 

Social, iar la alin.(2) s-a stipulat clauza pot căreia indemnizaţia de concediere colectiva 

determinata in suma fixa va fi reanalizata in fiecare a vederea reactualizării. 

Prevederile pct. 2.3 alin. (1) din Planul social au fost modificate conform Convenţiei 

nr.1 înregistrate sub 870/23.12.2010 si ulterior prin Convenţia nr.2 înregistrata sub nr. 

315/25.04.2012 . Potrivit Convenţiei nr.2/2012 de modificare a dispoziţiilor art.2.3 alin.(l) din 

Planul Social, pârtile contractante au convenit ca toți angajaţii disponibilizați, al căror contract 

individual de munca încetează începând cu data de 1 .05. 2012 sa beneficieze de o 

compensaţie neta de concediere colectiva stabilit suma fixa si in funcţia de vechime in Petrom 

după cum urmează :a) pentru vechime 0,5 - pana la 5 ani - 21.114 lei; b) pentru vechime de 5-

pana la 15 ani 31.919 lei; c) pentru vechime de peste 15 ani - 40.365 lei.  

Potrivit art. 17 din CCM se precizează ca indemnizațiile de concediere sunt 

reglementate in cuprinsul Planului Social. 

Potrivit pct. 2.3, alin.1 teza a doua din Planul social se prevede ca sumele nete 

menționate mai sus (in cazul reclamantului suma de 32.500 lei) sunt determinate prin 

reținerea contribuțiilor sociale obligatorii ale angajatului si a impozitului pe venit, conform 

prevederilor legale in materie, din sumele brute stabilite in suma fixa si in funcție de 

vechimea in Petrom. 

Prin Convenția nr. 1 de modificare a Planului Social din data de 12 Martie 2010, se 

modifica pct. 2.3, alin.1 din Planul Social in sensul ca suma stabilita pentru o vechime de 

peste 15 ani este de 35.100 lei. Prin Convenția nr. 2 de modificare a Planului Social din data 

de 12 Martie 2010, se modifica pct. 2.3, alin.1 din Planul Social in sensul ca suma stabilita 

pentru o vechime de peste 15 ani este de 40.365 lei . 

Potrivit Certificatului nr. 3269/08.03.2011, de încadrare in grad de handicap emis de 

Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru adulți din cadrul Consiliului Județean 

Iași rezulta ca reclamantul a fost încadrat in grad de handicap accentuat, situație ce nu a fost 

contestata de parata. 

Potrivit art. 55 alin 1 si 2 din Codul Fiscal sunt considerate venituri din salarii toate 

veniturile obținute de o persoana fizica ce desfășoară o activitate in baza unui contract 

individual de munca. Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplica si 

următoarelor tipuri de venituri considerate asimilate salariilor printre care si orice sume de 

natura salariala ori asimilata salariilor in vederea impunerii. 

Conform dispozițiilor art. 55 alin 1-3 din Codul Fiscal , veniturile din salarii realizate 

de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt scutite de impozit pe venit. 

Potrivit art. 26 lit. a din Legea nr. 448/2006 privind protecția si încadrarea persoanelor 

cu handicap (in vigoare la data de 27.11.2014) rezulta ca persoanele cu handicap grav sau 

accentuat beneficiază de scutire de impozit pe veniturile din salarii si indemnizații de natura 

salariala. 



Din cuprinsul expertizei contabile efectuate in cauza de către expert contabil a rezultat 

ca suma încasata de reclamant de 40365 lei si virata la data de 27.11.2014 de către SC „Y.” 

SA in contul reclamantului nu include si suma aferenta impozitului. Suma corespunzătoare 

impozitului pe salariu nu a fost achitata si ca reclamantul are drepturi cuvenite si neachitate de 

7.689 lei. 

Totodată se arata prin expertiza ca valoarea corecta a venitului brut este de 50851 lei. 

In ceea ce privește cererea referitoare la actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie, 

instanța apreciază ca, aceasta reprezintă un calcul matematic, aplicabil în cazul unui fenomen 

specific economiei de piaţă, prin intermediul căruia se măsoară gradul de depreciere a valorii 

banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la puterea lor de cumpărare. Scopul actualizării fiind 

acela de a menţine valoarea reală a obligaţiei monetare la data efectuării plăţii, aceasta se 

acordă cu titlu compensatoriu (damnum emergens).  

În schimb, dobânda legală penalizatoare, reprezentând câştigul pe care creditorul l-ar 

fi obţinut din investirea banilor, dacă aceştia ar fi fost plătiţi la scadenţă, se acordă cu titlu de 

reparare a prejudiciului cauzat prin întârziere şi acoperă beneficiul nerealizat (lucrum 

cessans).  

Acordarea dobânzii legale alături de actualizarea cu indicele de inflaţie nu conduce la 

o dublă reparare a prejudiciului, ci asigură o reparare integrală a acestuia, în acord cu 

dispoziţiile art. 1084 din Codul civil din anului 1864, respectiv art. 1531 din Codul civil din 

anul 2009. 

Având in vedere argumentația de mai sus raportat la dispozițiile legale aplicabile, 

instanța va admite acțiunea si va obliga parata sa achite reclamantului drepturi bănești in suma 

de 7.689 lei reprezentând impozit aferent compensației de concediere, suma actualizata cu 

indicele de inflație si dobânda legala la data plații efective. 

Văzând şi dispoziţiile art. 453 al.1 C. pr. civ. instanţa va obliga parata să achite 

reclamantului cheltuielile de judecată in cuantum de 2000 de lei reprezentând onorariul de 

avocat conform chitanțelor nr. 352/1607.2015, nr. 359/05.10.2015 si nr. 354/11.08.2015.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel, în termen și motivat, pârâta SC „Y.” SA 

S.A, considerând-o nelegala si netemeinica, solicitând admiterea apel în situația în care se va 

aprecia ca nu se impune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa competenta, solicită 

schimbarea în tot a sentinţei apelate in sensul respingerii cererii de chemare în judecata ca 

neîntemeiata, cu obligarea intimatulu-reclamant X la plata cheltuielilor de judecata efectuate 

în prima instanţa şi în prezenta cauza. 

Hotărârea primei instanţe nu este motivata în fapt şi in drept, fiind pronunţata cu 

încălcarea prevederilor art. 425 alin. 1) lit. b) Cod procedura civila. 

Potrivit art. 425 alin. (1) lit. b) Cod procedura civila, hotărârile judecătoreşti trebuie sa 

cuprindă motivele de fapt si de drept pe care se întemeiază soluţia şi care au format 

convingerea instanţei, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis cererile, cat si cele 

pentru care s-au înlăturat cererile, înscrisurile şi susţinerile pârtilor. 

Prin acest text de lege, este statuat principiul potrivit căruia hotărârea judecătoreasca 

trebuie sa fie motivata, Iar nerespectarea acestui principiu reprezintă motiv de anulare a 

hotărârii, prevederile art. 425 alin. (1) lit. b) din Codul de procedura civila având rolul de a 

asigura o buna administrare a justiţiei si pentru ca instanţele superioare sa poată exercita 

controlul judiciar. 

Astfel, din considerentele hotărârii pronunţate de prima instanţa nu rezulta care sunt 

motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină in susţinerea soluţiei de obligarea a subscrisei 



la plata sumei de 7,689 lei „reprezentând impozit aferent compensaţiei de concediere", iar 

simpla referire generica la raportul de expertiza nu poate constitui o motivare, ca ta vreme din 

considerentele hotărârii si raportate la situaţia de fapt susţinuta de înscrisuri pertinente si 

concludente cauzei depuse de subscrisa se retine ca intimatul-reclamant a beneficiat de 

compensaţia neta de concediere colectiva stabilita In suma fixa si In funcţie de vechime In 

cuantum de 40.365 lei aşa cum au convenit partenerii de dialog social prin perfectarea 

Convenţiei nr.2/25.04.2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 alin.1 ) din Planul Social. 

Din considerentele hotărârii apelate nu rezulta care este temeiul legal care sa justifice 

obligarea subscrisei la plata sumei de 7.6S9 lei „reprezentând impozit aferent compensaţiei de 

concediere", si deși din simplul calcul aritmetic rezulta o compensaţie neta si fixa de 

concediere colectiva în cuantum de 48.054 lei (40.365 lei + 7689 lei), prima instanţa nu a 

Indicat unde este prevăzuta aceasta suma. In Convenţia nr. 2/25.04.2012 de modificare a 

prevederilor art. 2.3 alin, fi) din Planul Social. 

Daca voinţa pârtilor contractante ar fi fost ca intimatul - reclamant sa beneficieze de o 

compensaţie neta de concediere stabilita In suma fixa in cuantum de 48.054 lei, ar fi 

menţionat acest lucru un mod expres In Convenţia nr. 2/25.04.2012 de modificare a 

prevederilor art.2.3 alin. (1) din Planul Social. 

Or, suma de 48.054 lei ca si „compensaţie concediere colectiva" nu a fost convenita de 

partenerii de dialog social in Convenţia nr. 2/25.04.2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 

alin. (1) din Pianul Social, si totodată arătam ca nu exista nicio prevedere in Contractul 

Colectiv de Munca aplicabil potrivit cărora subscrisa ar fi obligata sa plătească intimatului-

reclamant impozit pe salariu aferent compensaţiei nete de concediere stabilita in suma fixa de 

40.365 lei. 

Potrivit dispoziţiilor art. 159 din Codul Muncii „Salariul reprezintă contraprestația 

muncii depuse de salariat in baza contractului individual de muncă", componenta acestuia este 

prevăzuta de art. 160 din Codul Muncii, respectiv salariul de baza, indemnizaţiile, sporurile 

precum si alte adaosuri si „(...} se stabileşte prin negocieri individuale intre angajator si 

salariat conform art. 162 alin. (2) din Codul Muncii. 

Prin urmare, sumele care compun salariul angajatului realizat din contraprestația 

muncii depuse (salariu de baza, indemnizaţiile, sporurile si alte adaosuri) se cumulează 

formându-se venitul brut, funcţie de care angajatorul in calitate de mandatar al instituie! 

publice colectoare retine si virează la bugetul de stat contribuţiile sociale si impozitul pe venit, 

obligatorii, dup a caz, ale angajatului. Iar din salariu subscrisa nu a reţinut nicio suma cu titlu 

de impozit. 

Pe când, compensaţia de concediere este prevăzuta de art. 67 din Codul Muncii care 

statuează ca „salariaţii concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor beneficiază de 

masuri active de combatere a şomajului si pot beneficia de compensaţii in condiţiile prevăzute 

de lege si de contractul colectiv de munca aplicabil. 

In cauza dedusa judecaţii, aceasta compensaţie prevăzuta art. 67 din Codul Muncii a 

fost deja stabilita în suma neta si fixa de 40.365 lei pentru toţi angajaţii care au vechime de 

peste 15 ani conform Convenţiei nr. 2 din 25.04.2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 

alin. (1) din Planul Social anexa la Contractul Colectiv de munca din 2009 si cum subscrisa a 

plătit integral aceasta suma intimatului-reclamant, este si exclusa invocarea unei alte 

compensaţii de concediere in cuantum diferit de cel convenit In suma neta şi fixa de 40.365 

lei, astfel cum a fost stabilita Împreuna cu partenerii de dialog social. 



Prin urmare, in raport de prevederile art. 67 din Codul Muncii, nu exista niciun 

argument de ordin juridico-logic care sa fundamenteze soluţia de obligare a subscrisei sa 

achite reclamantului-intimat suma de 7.689 lei „reprezentând impozit aferent compensaţiei de 

concediere", câtă vreme subscrisa împreuna cu partenerii de dialog social am convenit ca in 

cazul in care intervine o concediere colectiva, salariaţii disponibilizaţi sa beneficieze de o 

compensaţie neta de concediere colectiva stabilita in suma fixa si in funcţie de vechimea in 

petrol, respectiv de 40.365 lei pentru o vechime de peste 15 ani. 

Omisiunea instanţei de a argumenta temeinic de ce a acceptat opinia dnei expert 

contabil si de ce a respins argumentele subscrisei susţinute de înscrisuri, echivalează cu 

nemotivarea hotărârii judecătoreşti fapt ce atrage anularea hotărârii. 

O astfel de formulare generala prin care se face trimitere la ce se arata in expertiza, 

criticata de altfel de subscrisa prin obiecțiunile formulate, nu satisface exigenta legii si nu 

echivalează cu îndeplinirea cerinţei legale de motivare In fapt si In drept a hotărârii 

Judecătoreşti, care presupune cu necesitate arătarea prevederilor legale încălcate. 

Chiar daca in considerente se face referire formala la dispoziţiile din Codul Fiscal si 

Legea nr. 448/2006, in realitate este vorba despre o motivare lapidara si contradictorie, 

aceasta întrucât, pe de o parte, deși instanţa retine ca prin Convenţia nr. 2/2012 de modificare 

a prevederilor art. 2.3 alin. (1) din Planul Social anexa la Contractul Colectiv de Munca 

părţile contractante au convenit ca toţi salariaţii disponibilizați cu o vechime de peste 15 ani 

sa beneficieze de o compensaţie neta de concediere colectiva stabilita in stima fixa de 40.365 

lei, totuşi apreciază ca subscrisa ar avea obligaţia sa achite reclamantului suma de 7.689 lei 

reprezentând impozit aferent compensaţiei de concediere, in condiţiile In care subscrisa nu a 

reţinut nicio suma din compensaţia nete de concediere şi stabilita In suma fixa de 40.365 lei. 

Temeiul legal al compensaţiei nete de concediere colectiva stabilita în suma fixa de 

40.365 lei. In funcţie de vechimea în Petrom, îl reprezintă Convenţia nr. 2/25.04.2012, prin 

care s-au modificat prevederile art. 2.3 alin. (1) din Planul Social Încheiat intre SC „Y.” SA și 

salariaţii reprezentanţi de F.S.L.I. Petrom, potrivit cărora s-a stipulat in mod expres cuantumul 

sumei fixe de care „ vor beneficia" toţi angajaţii în cazul în care intervine o concediere 

colectiva. 

Or, prima instanţa nu a efectuat o reala si efectiva cercetare judecătoreasca, practic nu 

a avut in vedere niciuna din apărările formulate de subscrisa, „însuşindu-şi „ un raport de 

expertiza in cuprinsul căruia au fost preluate susţinerile nereale făcute de intimatul-reclamant 

in pe ti tul acţiunii, sens in care redăm textual spre exemplificare următorul text din raport 

„[...) compensaţiile cuvenite reclamantului la data concedierii colective, stabilite prin Planul 

Social sunt in cuantum de 15 solarii medii pentru o vechime de peste 15 ani de munca, 

afirmaţie identica cu cea din cererea de chemare in judecata. 

Situaţia de fapt prezentata in raportul întocmit de dna expert contabil este neconforma 

situaţiei de fapt ce rezida din înscrisurile depuse de subscrisa, si in plus, deși nu exista nicio 

prevedere in Planul Social anexa la Contractul Colectiv de Munca, Convenţia nr. 

1/23.10.2010 si nr. 2/25.04.2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 alin. (l) din Planul 

social sau in Decizia de concediere prin care sa se fi prevăzut ca intimatul-reclamant 

beneficiază de o compensaţie neta de concediere in suma fixa de 48.054 lei, prima instanţa 

concluzionează eronat ca „valoarea corecta a venitului brut este de 50.851 lei, întrucât așa „se 

arata in expertiza. 



Apreciem că prin sentinţa pronunţată de instanţa de fond a fost încălcat dreptul 

Subscrisei la un proces echitabil, recunoscut de art. fi paragraful 1 din Convenţia Europeana a 

Drepturilor Omului. 

În Jurisprudența CEDO (cauza Albina contra României) s-a subliniat rolul si 

importanta motivării unei hotărâri judecătoreşti din perspectiva prevederilor art. 6 paragraful 

1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, arătându-se ca dreptul la un proces echitabil 

nu poate fi considerat efectiv decât daca susţinerile pârtilor sunt examinate de către instanţa, 

iar nemotivarea în fapt si In drept a unei hotărâri si lipsa motivelor pentru care sunt înlăturate 

susţinerile pârtilor, echivalează cu o necercetare a fondului cauzei. 

Or, in aceste condiţii, a fost încălcat dreptul subscrisei la un proces echitabil si ni s-a 

cauzat o vătămare procesuala, care nu poate fi înlăturata decât prin anularea hotărârii şi 

trimiterea cauzei spre rejudecare pentru a se asigura subscrisei accesul la dublul grad de 

jurisdicţie. 

In mod greşit prima instanţa a admis acţiunea, neexistând niciun temei legal pentru 

care SC „Y.” SA S.A sa fie obligata la plata sumei de 7.689 lei reprezentând „impozit aferent 

compensaţiei de concediere", suma actualizata cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data 

plăţii efective, ceea ce presupune în realitate ca intimatul – reclamant sa beneficiază de o 

compensaţie neta de concediere în suma fixa şi funcţie de vechimea în Petrom in cuantum de 

48.054 lei, contrar prevederilor Convenţiei nr. 2/25.04.2012 de modificare a prevederilor art. 

23 alin. II) din Planul social. 

Așa cum am expus pe larg, obligaţia de plata a compensaţiei nete de concediere 

colectiva stabilita în suma fixa de 40365 lei pentru toţi angajaţii care au o vechime de peste 15 

ani are ca temei legal dispoziţiile Convenţiei nr. 2 din 25.04.2012 de modificare a prevederilor 

art. 2.3 alin. 1 din Planul social încheiat Intre SC „Y.” SA şi angajaţii reprezentaţi de F.S.L.I 

Petrom coroborate cu prevederile art. 27 din Contractul Colectiv de Munca din 2009. ulterior 

dispoziţiile art. 17 din Contractul Colectiv de Munca din 2014. încheiate la nivel Petrom. 

 (1) Dispoziţii privind indemnizaţiile de concediere care se acorda in cazul 

concedierilor colective precum si alte reguli aplicabile concedierilor colective sunt 

reglementate in cuprinsul Planului Social încheiat intre Petrom si F.S.LI Petrom. 

In acord cu prevederile mai sus enunţate la data de 10.03.2010 intre SC „Y.” SA şi 

salariaţii reprezentaţi de F.S.L.I. Petrom s-a încheiat un Plan Social, printre masurile de 

protecţie sociala in cazul concedierii colective fiind stabilite compensaţii de concediere la art. 

23 alin. (1) - filele nr. 82-nr.87. 

Prevederile art. 2.3 alin. (1) din Planul Social au fost modificate prin Convenţia nr. 1 

Înregistrata sub nr. 870/23.12.2010 (denumita In continuare „Convenţia nr. 1/2010 si ulterior 

prin Convenţia nr. 2 înregistrata sub nr. 315/25.04.2012 (denumita în continuare „Convenţia 

nr. 2/2012 ) cea din urma fiind aplicabila pentru angajaţii ai căror contract individual de 

munca încetează prin concediere colectiva începând cu data de 1 mai 2012. 

Întrucât contractul individual de munca al intimatului-reclamant nu a încetat anterior 

datei de 1 mai 2012 (intervenind suspendarea raporturilor de munca pe motiv de incapacitate 

temporara de munca), si data fiind modificarea transei de vechime in Petrom, la data de 

10.10.2014 s-a emis Notificarea nr. 275 potrivit căreia art. 6 alin. (1) din Decizia de 

concediere a fost modificat, în sensul ca Intimatul-reclamant beneficiază de o compensaţie 

neta de concediere In suma de 40.365 lei, respectiv suma fixa stabilita de părţile contractante 

prin Convenţia nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 alin. (1) din Planul Social. 



La data încetării contractului individual de munca subscrisa a virat in contul 

intimatului-reclamant suma fixa de 40365 lei reprezentând compensaţia neta de concediere 

colectiva, situaţia de fapt dovedita de extrasul de cont din data de 27.11.2014 emis de 

Raiffeisen Bank (fila 94). 

Prin urmare, intimatul-reclamant a beneficiat de compensaţia de concediere în suma 

fixa de 40.365 tel astfel cum a fost stabilita pentru toţi angajaţii cu vechime de peste 15 ani, in 

Convenţia nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 alin.(l) din Planul social. 

Voinţa părților semnatare ale Convenţiei nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 

23 alin. (1) din Planul Social a fost aceea sa garanteze si sa acorde in cazul unei concedieri 

colective tuturor angajaţilor care se încadrează in transa de vechime de peste 15 ani, o 

compensaţie neta de concediere colectiva stabilita in suma fixa de 40.365 lei, ceea ce 

înseamnă ca, la data naşterii acestui drept, angajatului nu i se poate acorda o alta compensaţie 

de concediere colectiva, nici SUB aceasta suma fixa si nici peste suma fixa stabilita de părţile 

contractante. 

Dispoziţiile art. 229 alin. (4) din Codul Muncii stabilesc forţa obligatorie a 

Contractului Colectiv de Munca încheiat la nivel de societate. Iar Convenţia nr. 2/2012 de 

modificare a prevederilor art. 23 alin. (1) din Planul Social fiind parte integranta din CCM 

Încheiat la nivel de societate, instanţa de fond a dispus în mod nelegal obligarea subscrisei la 

plata sumei de plata sumei de 7.689 (el reprezentând „impozit aferent compensaţiei de 

concediere" rezultând din calculul aritmetic ca intimatul – reclamant ar fi trebuit sa 

beneficiase de o compensaţie de concediere In cuantum de 48.054 Iei (40.365 lei + 7.689 lei), 

respectiv PESTE suma neta şi fixa de 40.365 lei stabilita convenţional de partenerii de dialog 

social. 

Reiteram faptul ca din niciun alt act nu reiese ca intimatul - reclamant X beneficiază 

de o compensaţie de concediere in suma de 48.054 lei, iar prevederile art. 55 alin 1-3 din 

Codul Fiscal sau ale Legii nr. 448/2006 sub nicio forma nu pot reprezenta temei legal de 

modificare Contractului Colectiv de Munca la nivelul subscrisei (incluzând Anexele privind 

Planul social) care sa conducă la o modificare a sumei fixe de 40365 lei stabilita de partite 

contractante prin Convenţia nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 23 alin. (1) din Planul 

Social reprezentând compensaţie neta de concediere colectiva şi de obligare a subscrisei la 

plata unei sume ce nu a fost stabilita de partenerii de dialog social. 

Astfel, rezulta cu putere de evidenta că angajatorul a înţeles , împreuna cu partenerii 

sociali, ca toţi salariaţii disponibilizări sa beneficieze de indemnizaţii de concediere 

desemnate in suma neta, in funcţie de un criteriu obiectiv, pentru a nu se crea situat 

discriminatorii între salariaţi. 

Evident că fiecărui angajat îi sunt calculate şi virate la bugetul de stat, contribuţiile 

personale datorate. In funcţie de criteriile şi deducerile personale, pe care însă le suporta 

angajatorul si nu angajatul. 

In cauza dedusa judecaţii, prevalează dispoziţiile Convenţiei nr. 2/2012 de modificare 

a prevederilor art. 23 alin. (1) din Planul Social iar. In raport de convenţia perfectata intre 

Subscrisa şi salariaţii reprezentanţi de F.S.L.I. Petrom, nefiind in primul rând stabilita o suma 

fixa de 48.054 lei cu titlu de compensaţie neta de concediere colectiva, nici pretinsul venit 

brut de 50.851 lei nu are suport juridic. 

In condiţiile in care partite contractante, Subscrisa si F.S.L.I. Petrom, prin voinţa lor 

comuna, au stabilit convenţional suma fixa de 4036S lei a compensaţiei nete de concediere 

colectiva pentru angajaţii care au o vechime de peste 15 ani si cum intimatul-reclamant a 



beneficiat de aceasta suma integral, in mod nelegal şi netemeinic subscrisa a fost obligata la 

plata sumei de 7.689 lei reprezentând impozit aferent compensaţiei de concediere, rezultând 

astfel o compensaţie de concediere de 48.054 lei, cuantum diferit celui stabilit în sumă fixa de 

40365 lei de părţile semnatare ale Convenţiei nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 

afin. (1) din Planul Social. 

Hotărârea a fast pronunţata cu încălcarea prevederilor art. 1155 Cod civil, art.969 Cod 

civil de la 1865 art.41 (5) din Constituţie, art. 229 din Codul Muncii. Convenţiei nr. 2/2012 de 

modificare a prevederilor art. 2.3 alin, fii din Planul social. art.27din Codul muncii, art. 2009. 

art. 17din Codul muncii din 2014. 

Hotărârea primei instanţe a fost pronunţata cu ignorarea nejustificata a prevederilor 

Convenţiei nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 23 alin. (1) din Planul Social, şi a 

prevederilor art. 1161 NCC (art. 969 Codul civil de la 1865) potrivit căruia „convenţiile legal 

încheiate au putere de lege intre părţile contractante a dispoziţiilor art. 41 (5) din Constituţie 

care prevede ca „dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al 

convenţiilor colective sunt garantate, precum si ale art.229 din Codul muncii In care se 

prevede „Contractele colective de munca încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale 

constituie legea pârtilor. 

Prima instanţa a pronunţat soluţia luând in considerare concluziile eronate ale 

raportului de expertiza, fără a verifica si daca acestea au in realitate un suport juridic si 

probatoriu. 

Deşi nu există nicio prevedere legala In Contractul Colectiv de Munca prin care se fi 

stabilit ca intimatul reclamant beneficiază de suma 48.054 lei cu titlu de compensaţie de 

concediere, prima instanţa ia act de susţinerile dnei expert contabil, reţinând ca subscrisa ar fi 

obligata sa plătească intimatul – reclamant suma de 7689 lei, respectiv diferenţa de plata la 

compensaţia neta de concediere stabilita In suma fixa de 40.365 lei de către părţile 

contractante pentru angajaţii care au o vechime de peste 15 ani, ceea ce este vădit nelegal. 

Aceasta suma de 48.054 lei, nefiind stabilita în primul rând de părţile contractante in 

Convenţia nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 alin. (1) din Planul Social, apreciem 

ca prima instanţa nu putea trece peste voinţa pârtilor participante la dialogul social, 

concretizata prin stabilirea sumei fixe de 40.365 lei cu titlu de compensaţie neta de concediere 

colectiva pentru toţi angajaţii care au o vechime in unitate de peste 15 ani, dispunând 

obligarea subscrisei sa achite intimatului-reclamant suma de 7.689 lei reprezentând „impozit 

aferent compensaţiei de concediere", rezultând astfel o compensaţie de concediere in cuantum 

de 48.054 lei, deci diferit de suma fixa stabilita in Convenţia nr. 2/2012. 

Suma fixa de 40.365 lei prevăzuta in Convenţia nr. 2/2012 de modificare a 

prevederilor art. 2.3 alin. (1) din Planul Social nu poate fi modificata unilateral de niciuna din 

partite contractante şi cu atât mai puţin de dna expert contabil , si ca atare nelegal s-a reţinut 

ca intimatul – reclamant avea „drepturi cuvenite si neachitate de 7.689 tei" si in plus nu exista 

nicio dispoziţie legala care sa oblige subscrisa sa calculeze impozit pe venit pentru a 

determina compensaţia neta de concediere stabilita in suma fixa, câtă vreme intimatul-

reclamant este scutit prin efectul legii de plata acestei sume. 

Intimatul-reclamant fiind scutit de plata impozitului pe venit nu exista nicio raţiune ca 

subscrisa sa calculeze impozit pe venit, pentru ca intimatul-reclamant sa beneficieze de 

compensaţia neta de concediere colectiva stabilita In suma fixa de 40365 lei pentru toţi 

angajaţii care au vechime în Petrom de peste 15 ani prevăzuta in Convenţia nr. 2/2012 de 

modificare a prevederilor art.2.3 alin. (1) din Planul Social. 



Singura obligaţie a subscrisei ce rezida din cuprinsul Convenţiei nr. 2/2012 de 

modificare a prevederilor art. 2.3 alin. (1) din Planul Social era de a plaţi intimatul – 

reclamant compensaţia neta de concediere stabilita in suma fixa de 40.365 lei si corelativ 

dreptul intimatul reclamant de a încasa aceasta suma, așa cum s-a si realizat in fapt. 

A admite contrariul si a retine ca intimatul-reclamant beneficiază de o compensaţie de 

concediere in suma de 48.054 lei echivalează cu modificarea unilaterala a cuantumului astfel 

cum a fost negociat si semnat de către părţile contractante In cuprinsul Contractului Colectiv 

de Munca şi al Planului Social, respectiv a valorii compensaţiei nete de concediere stabilita in 

suma fixa de 40365 lei pentru toţi angajaţii care au vechime de peste 15 ani, ceea ce excede 

dispoziţiilor art. 1155 NCC (art. 969 Cod civil de la 1865), art.4i alin. (5) din Constituţie, art. 

229 din Codul Muncii, Convenţiei nr. 2/2012 de modificare a prevederilor art. 2.3 alin. (1) din 

Planul social, art.27 din CCM din 2009, art-17 din CCM din 2014. 

Pentru toate motivele mai sus învederate, solicitam respectuos instanţei de control 

judiciar admiterea prezentului apel prin care solicitam in principal, anularea hotărârii si 

trimiterea cauzei spre rejudecare, iar în subsidiar, în măsura în care veţi aprecia ca nu se 

impune trimiterea cauzei spre rejudecare la instanţa competenta, solicitam schimbarea in tot a 

sentinţei apelate în sensul respingerii cererii de chemare in judecata ca neîntemeiata, cu 

obligarea intimatului-reclamant X la plata cheltuieli or de judecata efectuate in prima Instanţa 

si in prezenta cauza. 

In drept, au fost invocate prevederile art. 466 si următoarele Cod procedura civila, 

precum si toate temeiurile de drept invocate In cuprinsul prezentului apel. 

Intimatul X a formulat întâmpinare prin care, redând, pe larg, argumentele expuse în 

prima instanță, solicită respingerea, ca nefundat, a apelul formulat de către SC „Y.” SA. 

împotriva sentinţei civile nr. 1928/2016 din data de 28.11.2016 pronunţată de Tribunalul Iaşi 

si sa constataţi ca hotărârea instanţei de fond este lezata si temeinica si sa obligaţi apelanta ta 

plata cheltuielilor de judecată pe care le voi face. 

În apel a fost administrată proba cu înscrisuri, precum și completare la raportul de 

expertiză contabilă, respectiv răspunsuri la solicitările apelantei, aflate la filele 113 – 115. La 

răspunsurile înaintate de către expertul contabil, apelanta a formulat ”obiecțiuni”, care, astfel 

cum se desprinde din memoriul aflat la filele 124 și următoarele dosar apel, se constituie, în 

fapt, în apărări pe fondul cauzei și critici aduse sentinței instanței de fond. De altfel, interpelat 

în ședință publică , care sunt criticile/obiecțiunile concrete la care să răspundă expertul, 

apărătorul ales al acesteia a reluat expunerea situației de fapt, și cu precădere Convenţia nr. 

2/2012, astfel că aceste obiecțiuni au fost respinse de către instanța de apel ca nepertinente. 

Examinând actele și lucrările dosarului în limita criticilor formulate în apel, 

raportat la probele administrate în cele două faze procesuale, Curtea constată că apelul 

formulat de pârâta SC „Y.” SA S.A. este nefondat, pentru considerentele ce se vor expune: 

Cu privire la critica de nemotivare a sentinței apelate, Curtea reține că, aşa cum s-a 

arătat în jurisprudența Curţii Europene, o hotărâre motivată a instanțelor interne in materie 

dovedește ca părțile au fost ascultate in mod efectiv. Ea ii permite parții interesate sa facă apel 

si ii da instanței de apel posibilitatea de a analiza hotărârea respectiva din perspectiva 

motivelor astfel invocate. Numai oferind motivele pe care se bazează o hotărâre se poate 

permite un control public al administrării justiției (Suominen impotriva Finlandei, nr. 

37.801/97, § 37, 1 iulie 2003).  

În hotărârea pronunţată la 21 iulie 2009 în cauza Luka împotriva României (cererea nr. 

34197/02), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a arătat că: 



„55. Curtea evidenţiază că art. 6 implică faptul că deciziile instanţelor trebuie să 

precizeze în mod suficient motivele pe care se întemeiază, astfel încât să arate că părţile au 

fost ascultate şi să garanteze posibilitatea unui control public al administrării justiţiei 

(Hirvisaari împotriva Finlandei, nr. 49684/99, pct. 30, 27 septembrie 2001). 

Altfel spus, art. 6 îi atribuie „instanţei” obligaţia de a efectua o examinare efectivă a 

motivelor, argumentelor şi probelor părţilor, cu excepţia cazului în care se apreciază relevanţa 

acestora şi fără a fi înţeleasă ca implicând un răspuns detaliat pentru fiecare argument (Van de 

Hurk împotriva Ţărilor de Jos, citată anterior, p. 19-20, pct. 59 şi 61). 

În plus, Curtea reaminteşte jurisprudenţa sa, conform căreia o instanţă superioară 

poate, în anumite cazuri, să remedieze deficienţele procedurii în primă instanţă [Kyprianou 

împotriva Ciprului (GC), nr. 73797/01, pct. 134, CEDO 2005 XII] şi adaugă că este uşor de 

conceput ca o astfel de instanţă să înlocuiască decizia viciată cu propria decizie, cu condiţia ca 

aceasta să respecte garanţiile de la art. 6 [a se vedea mutatis mutandis, Lorsé împotriva Ţărilor 

de Jos (dec.), nr. 44484/98, 27 ianuarie 2004, şi K.C.M. împotriva Ţărilor de Jos, nr. 

21034/92, Decizia Comisiei din 9 ianuarie 1995]. 

Curtea reaminteşte că, deşi art. 6 § 1 din Convenţie nu reglementează admisibilitatea şi 

forţa probantă a capetelor de cerere ale părţilor, acesta impune instanţelor obligaţia de a 

efectua examinarea efectivă a acestora, cu excepţia evaluării relevanţei lor (Vlasia Grigore 

Vasilescu împotriva României, nr. 60868/00, pct. 38, 8 iunie 2006). 

Or, contrar celor invocate de către apelantă, Curtea constată că prima instanţă a 

soluţionat cauza administrând un probatoriu amplu și concludent obiectului în litigiu cu care a 

fost investită. Analizând sentința apelată din perspectiv dispozițiilor art. 425 cod proc. civilă, 

Curtea apreciază că sentinţa apelată satisface exigenţele impuse de art. 425 lit. b cod 

procedură civilă, potrivit cărora "orice hotărâre trebuie să cuprindă motivele de fapt şi de 

drept pe care se întemeiază soluţia, arătându-se atât motivele pentru care s-au admis, cât şi 

cele pentru care s-au înlăturat cererile părţilor." Instanța a expus în considerente atât situația 

de fapt, cât și argumentele juridice și probatorii care au condus la soluția pronunțată. Faptul că 

instanța nu a făcut o expunere exhaustivă a acestora, astfel cum consideră necesar apelanta, nu 

conduce la nulitatea hotărârii și nici la nelegalitatea acesteia cu consecința trimiterii spre 

rejudecare, pe de o parte motivat de faptul că sentința suspusă analizei oferă instanței de apel 

posibilitatea de a analiza hotărârea respectiva din perspectiva motivelor astfel invocate, iar pe 

de altă parte, se poate proceda la complinirea motivării în calea de atac, atunci când situația 

impune o astfel de abordare, ceea ce se constată că nu este cazul în pricina de față.  

Obligaţia de motivare a hotărârilor judecătoreşti îşi are izvorul în dreptul părţilor la un 

proces echitabil, consacrat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de art. 6 

cod procedură civilă, drept care presupune posibilitatea părţii de a prezenta observaţiile şi 

argumentele sale în cadrul procedurilor judiciare, precum şi dreptul ca aceste observaţii şi 

argumente să fie examinate în mod efectiv, motivarea clară, convingătoare şi pertinentă a 

hotărârii constituind o garanţie în faţa eventualului arbitrariu şi totodată un punct de reper 

pentru exercitarea controlului judiciar (în acest sens a se vedea hotărârile CEDO din cauza 

Van de Hark c. Ţările de Jos din 19 aprilie 1994, şi cauza Albina c. România din 28 aprilie 

2005, paragraful 30) 

Doar motivarea sumară a hotărârii judecătoreşti, fără arătarea situaţiei de fapt 

reţinute în baza probatoriului administrat şi a dispoziţiilor legale incidente, fără indicarea 

argumentelor pentru care au fost înlăturate apărări esenţiale ale părţilor şi fără examinarea 

efectivă a unor probleme esenţiale supuse aprecierii instanţei nu corespunde exigenţelor 



dispoziţiilor legale sus menţionate întrucât lipsa de consistenţă a considerentelor poate face 

imposibilă exercitarea controlului judiciar. 

Pe fondul cauzei, prioritar Curtea reține că obiectul prezentului litigiu îl constituie 

stabilirea faptului dacă reclamantul beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile salariale 

reprezentate de compensaţie neta de concediere colectiva, respectiv modul de calcul efectuat 

la stabilirea valorii nete de încasat cu titlu de compensaţie colectivă de concediere de către 

reclamantul intimat X. 

Reclamantul a fost angajatul SC „Y.” SA - Divizia Rafinare, Departamentul 

Administrarea Depozitelor, Depozitul Iași, pe funcţia de magazine, C0R413102, marca 

10013131, din data de 02.08.1999 (conform contractului individual de munca nr. 

2165/02.08.1999) si pana la data de 22.11.2014, când a fost disponibilizat conform Deciziei 

nr. 125/08.11.2011 modificata prin Decizia nr.125/08.11.2014, in temeiul disp. art. 65 si art. 

66 din Codul Muncii, republicat, privind concedierea colectiva, ca urmare a reorganizării 

activităţii firmei la nivel naţional si desfiinţării depozitului lași. Conform acestei Decizii nr. 

125/08.11.2011, in urma negocierii cu sindicatul, s-a stabilit acordarea unei indemnizaţii de 

concediere de 10 salarii medii calculate la nivelul SC „Y.” SA, pentru o vechime de minim 5 

ani in munca si de 15 salarii medii pentru o vechime de peste 15 ani in munca. Reclamantul 

avea, la data concedierii, o vechime de 15 ani si 4 luni. Astfel, potrivit Convenţiei nr. 2/2012 

de modificare a prevederilor art. 2.3 alin. (11 din Planul Social, partite contractante au 

convenit următoarele: 

„In cazul care intervine o concediere colectiva, salariaţii astfel disponibilizaţi vor 

beneficia de o compensaţie neta de concediere colectiva stabilita In suma fixa si In funcţie de 

vechime, astfel; 

a)pentru o vechime 0,5-pana la 5 ani-21.114 lei; 

b)pentru o vechime 5-pana la 15 ani-31.919 lei; 

c)pentru o vechime de peste 15 ani -40.365 lei: 

Compensaţiile menţionate mai sus se acorda pentru toţi salariaţii ai căror contract 

individual de munca încetează efectiv începând cu data de 1 Mai 2012. 

Apelanta se apără susținând că ”sumele plătite cu titlu de indemnizaţie de concediere 

au fost stabilite la valoare bruta din care se reţin la sursa contribuţii si impozite, urmând ca 

salariatului in cauza se achite o suma neta, ci, prin Contractul Colectiv de Munca aplicabil la 

nivel de unitate, s-au negociat agreat sume nete, in favoarea salariaţilor indisponibilizați 

colectiv, astfel încât angajatorul calculează si virează separat la bugetul de stat (din fondurile 

proprii si nu din sumele acordate salariaţilor), sumele aferente contribuţiilor si impozitelor 

aferente (după caz), sumele virate salariaţilor disponibilizați nefiind afectate, păstrându-se 

cuantumul prevăzut in Contractul Colectiv de Munca, respectiv Planul Social. Astfel, 

indemnizaţia de Concediere nu echivalează cu venitul salarial: 

- in primul caz fiind vorba despre un beneficiu acordat salariaţilor disponibilizați 

colectiv, suma agreata de către sindicat (in calitate de reprezentant al salariaţilor) este o suma 

neta prevăzuta in Contractul Colectiv de Munca aplicabil la nivel de unitate si In Planul 

Social, urmând ca angajatorul sa achite contribuţiile si impozitul aferente acestui venit.  

- in cel de-al doilea caz, fiecare salariat in parte agreează separat cu angajatorul o 

suma bruta, din care se reţin la sursa si se virează contribuţiile si impozitul aferente.” 

Însă apărările apelantei nu sunt susținute nici de dispozițiile legale aplicabile în cauză, 

astfel cum a concluzionat și expertul contabil desemnat, nici de probele dosarului. 



Astfel, potrivit articolul 55 ind. 1 din O.G. nr. 4/2015 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 74 din 

28 ianuarie 2015 (M. Of. nr. 74/2015), veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin. (1)-(3) 

din Codul fiscal, realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt 

scutite de impozit pe venit. 

Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani şi/sau în natură obţinute de 

o persoană fizică ce desfăşoară o activitate în baza unui contract individual de muncă sau a 

unui statut special prevăzut de lege, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea 

veniturilor ori de forma sub care ele se acordă, inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate 

temporară de muncă. 

Completările la Norme precizează că scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică 

pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap, 

conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de această scutire, contribuabilii au 

obligaţia de a depune la angajatorul/plătitorul de venituri, respectiv la organul fiscal 

competent, documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. 

Documentele vor fi prezentate în original şi în copie, angajatorul/plătitorul de venituri, 

respectiv organul fiscal competent păstrând copia după ce verifică conformitatea cu 

originalul. 

Prin adresa nr. 8326/RG/5785/ANPD/SPMS din data de 25.03.2015, Ministerului 

Muncii, Familiei Protecţiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, a comunicat că: ”potrivit art. 55 

alin. 1 şi alin. 2 din Codul Fiscal al României , alin. 1, " sunt considerate venituri din salarii 

toate veniturile in bani si/sau in natura obţinute de o persoana fizica ce desfăşoară o activitate 

in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevăzut de lese, indiferent 

de perioada la care se refera de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, 

inclusiv indemnizaţiile pentru incapacitate temporara de munca. 

Alin. 2 "Regulile de impunere proprii veniturilor din salarii se aplică si următoarelor 

tipuri de venituri, considerate asimilate salariilor: 

Orice alte sume sau avantaje de natura salariata ori asimilate salariilor in vederea 

impunerii. 

Totodată, conform adresei Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si 

Persoanelor Vârstnice, rezulta că "veniturile din salarii prevăzute la art. 55 alin.1-3 din Codul 

Fiscal al României, realizate de către persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat sunt 

scutite de impozit pe venit". 

Așa fiind, în mod corect a reținut prima instanță că raportat la legislaţia in vigoare, cat 

si la aceste relaţii comunicate de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale si 

Persoanelor Vârstnice, rezulta fără echivoc ca indemnizaţia de concediere colectiva, acordata 

in luna noiembrie 2014 era impozabila pentru toţi salariaţii, conform disp. art. 55 alin. 1 si 

alin. 2 din Codul Fiscal al României, iar apelanta SC „Y.” SA trebuia sa calculeze impozitul 

pe venit si pentru intimat si sa-i remită acest impozit pe venit 

Din analiza Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 3269/08.03.2011, de 

încadrare in grad de handicap emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru 

adulți din cadrul Consiliului Județean Iași rezulta ca reclamantul intimat a fost încadrat in 

grad de handicap accentuat, situație ce nu a fost contestata de apelantă.  

Or, raportat celor expuse, este de necontestat faptul că reclamantul intimat este scutit 

de plata impozitului pe veniturile de natură salarială, obţinute ca urmare a concedierii 

colective.  



De altfel, apelanta nu contestă dreptul reclamantului de a beneficia de scutirea de 

impozit, ci doar invocă faptul că această facilitate nu se aplică și compensațiilor bănești 

acordate ca urmare a concediilor colective, câtă vreme sumele respective au fost stabilite nete. 

De altfel, și prin raportul expertiza contabila judiciara efectuat in dosar de către expert 

desemnat Iordachi Ionica Lola, se concluzionează ca "venitul brut obţinut de către X, prin 

Decizia de concediere colectiva, este determinat greşit” 

Explicitează expertul, prin răspunsurile comunicate la solicitarea apelantei, că ”în mod 

greşit în cazul salariatului X SC „Y.” SA a aplicat dispoziţiile Convenţiei nr.2/2012 

coroborate cu Planul Social nr. 239 /12.03.2010. 

Convenţia nr. 2 cu nr. înregistrare 315/25.04.2012 modifica art. 2.3 alin 1 din Pianul 

Social, prin care se detaliază şi explică procedeul de calcul a sumelor nete de care vor 

beneficia salariaţii, respectiv: ”sumele nete menţionate sunt determinate prin reţinerea 

contribuţiilor sociale obligatorii ale angajatului şi a impozitului pe venit, conform prevederilor 

legale în materie, din sumele brute stabilite în sumă fixă şi funcţie de vechimea în Petrom.” 

Or, este evident că, în raport de dispozițiile menționate, la aplicarea sau nu a 

impozitului pe venitul obţinut, după stabilirea bazei venitului total cu titlu de compensaţie de 

concediere cuvenită salariatului Petru Crăciun, trebuia să se aibă în vedere prevederile art. 55 

alin 1-3 din Codul Fiscal al României, care reglementează că aceste venituri nu se cuprind în 

baza de impozitare şi sunt scutite de plata impozitului pe venit, cu titlu de protecţie pentru 

persoanele care prin actele medicale atestă gradul de handicap grav, situaţia salariatului X.  

Or, raportat celor expuse, corect a concluzionat prima instanță că apelanta SC „Y.” SA 

a determinat în mod eronat venitul salariatului cu titlu de compensaţie la suma netă, corect 

fiind sumă brută, şi a omis sa ia în considerare statuările prevăzute în Planul social şi 

Convenţia nr. 2/2012.  

Curtea constată că instanța de fond procedând la o interpretare corectă a dispozițiilor 

legale aplicabile în cauză, cum au fost redate mai sus, care reglementează expres că veniturile 

obţinute cu titlu de salarii sau asimilate acestora de persoanele cu handicap sunt scutite de 

plata impozitului datorat pe venit, a concluzionat în mod just că apelanta SC „Y.” SA, după 

determinarea venitului total cu titlu de compensaţie de concediere, şi în funcţie de situaţia 

medicală a salariatului X, era obligată de lege să aplice scutirea la plata impozitului pe venit 

aşa cum a fost reglementat prin art. 26 lit. a din Legea 448/2006 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi art.55 alin. 1-3 Cod fiscal aplicabil 

perioadei calendaristice din cauza civilă. 

Așa fiind, contrar celor susținute de către apelantă, suma achitată intimatului în 

valoare de 40.365 lei de către SC „Y.” SA este sumă netă, fără a se include şi suma cuvenită 

din aplicarea scutirii impozitului pe venitul aferent, cu titlu da compensaţie aşa cum a fost 

stipulat în documentele de concediere şi raportate la starea medicală a salariatului. Impozitul 

pe venit în cuantum de 7.659 lei nu a fost plătit salariatului, până la data depunerii expertizei. 

În consecință, raportat considerentelor expuse, având în vedere și dispozițiile art. 480 

alin. 1 Cod proc.civ.,Curtea de apel respinge ca nefondat, apelul declarat de pârâta intimata 

SC „Y.” SA împotriva sentinţei civile nr. 1928 din 28.11.2016 pronunțată de Tribunalul Iași, 

sentință pe care o păstrează. 

Intimatul reclamant a precizat că va solicita cheltuieli de judecată pe cale separată. 

 



2. Cerere în pretenții întemeiată pe disp. art. 256 alin. 1 Codul muncii. Sarcina 

probei întrunirii condițiilor plății nedatorate 

 

Temei de drept: Codul muncii, art. 256 alin. 1; Codul de procedură civilă, art. 249, 

art. 255 alin. 2 

Potrivit art. 256 alin. 1 Codul muncii, „salariatul care a încasat de la 

angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie”. Chiar dacă este o 

prevedere specială din Codul muncii, regimul comun al plăţii nedatorate este 

aplicabil şi în cadrul conflictelor de muncă, atât timp cât legiuitorul nu a înţeles 

decât să enunţe incidenţa instituţiei plăţii nedatorate şi în dreptul muncii, fără a 

detalia condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea vorbi de o plată 

nedatorată.  

În consecinţă, şi pentru plata nedatorată invocată în dreptul muncii trebuie 

verificate îndeplinirea condiţiilor impuse de dreptul comun. Astfel, prestaţia 

trebuie să fie efectuată cu titlu de plată, datoria în vederea căreia s-a făcut plata 

nu trebuie să existe din punct de vedere juridic în raporturile dintre părţi, iar 

plata trebuie să fi fost făcută din eroare. 

Sarcina probei revine, în acest caz, reclamantului, potrivit prevederilor 

art. 249 Cod procedură civilă, care trebuie să dovedească nu doar plata sumei a 

cărei restituire se solicită, ci și caracterul nedatorat al acestei plăți.  

Dovada titlului cu care s-a făcut plata este necesară pentru a răsturna 

prezumția legală relativă instituită în favoarea pârâtului de dispozițiile art. 1341 

alin. 3 Cod civil, potrivit cărora se prezumă, până la proba contrară, că plata s-a 

făcut cu intenția de a stinge o datorie proprie. 

Întrucât verificarea îndeplinirii condiţiilor plății nedatorate implică mai 

multe aspecte, respectiv, prestaţia trebuie să fie efectuată cu titlu de plată, datoria 

în vederea căreia s-a făcut plata nu trebuie să existe din punct de vedere juridic în 

raporturile dintre părţi, iar plata trebuie să fi fost făcută din eroare, sarcina 

probei plății nu este atenuată în cauză, în condițiile art. 255 alin. 2 Cod 

procedură civilă, în cazul în care pârâtul contestă caracterul nedatorat al plății.  

Curtea de Apel Iași, Secția Decizia civilă nr. 50 din 25 ianuarie 2018 

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 

XX26/99/02.05.2017, reclamantul colegiul naţional a chemat în judecată pe pârâta X, 

solicitând obligarea acesteia la plata sumei de 335 lei actualizată cu indicele de inflaţie, 

reprezentând suma nedatorată. 

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul susţine că, în urma unor litigii 

de muncă cu sindicatele, a fost obligat prin sentinţe civile definitive la plata unor sume de 

bani reprezentând drepturi salariale, însă, în momentul efectuării plăţilor către salariaţii cărora 

le-au fost admise cererile în instanţe, din eroare s-au efectuat plăţi ale acestor diferenţe 

salariale şi către angajaţi care nu erau menţionaţi în sentinţele civile. Arată reclamantul că, în 

urma verificărilor Curţii de Conturi a României – Camera de Conturi Iaşi, s-a dispus ca 

măsură, recuperarea sumelor plătite nelegal şi necuvenit, motiv pentru care a formulat 

prezenta cerere de chemare în judecată.  



În drept, reclamantul a invocat Legea nr. 53/2001, Codul de procedură civilă şi 

Decizia nr. 137/2016 a Curţii de Conturi Iaşi. În probaţiune, reclamantul a solicitat 

administrarea probei cu înscrisuri, ce au fost depuse, în copie, odată cu cererea de chemare în 

judecată. Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi în numele şi pentru 

X a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii, susţinând că măsura 

dispusă de reclamant, de recuperare a sumei de 335 lei nu are niciun fundament legal 

deoarece acesta nu a făcut dovada efectuării plăţii nedatorate, pentru a putea fi în drept să 

solicite restituirea acesteia, sens în care a invocat art. 1341 alin. 1 şi alin. 2 şi art. 1470 din 

Codul Civil.  

Faptul că reclamantul a fost obligat prin Decizia nr. 137/2016 emisă Curţii de Conturi 

a României – Camera de Conturi a jud. Iaşi, să ia măsuri pentru remedierea deficienţelor 

constatate în timpul acţiunii de audit financiar, nu îl exonerează retroactiv de obligaţia de 

plată deja stabilită la momentul efectuării controlului prin hotărâri judecătoreşti, pentru ca 

acesta să califice plata ca fiind nedatorată ori nelegală şi nu îl exonerează nici de obligaţia de 

a justifica suma solicitată şi de a indica metoda de calcul, atât timp cât reclamantul a plătit în 

temeiul unor hotărâri judecătoreşti definitive nu poate solicita restituirea acestor bani, fără a 

arăta cum s-a ajuns la suma respectivă.  

Apreciază pârâta că reclamantul trebuie să arate cum a ajuns la suma de 335 lei şi 

chiar şi în ipoteza în care ar proba faptul că aceasta este justificată şi corect calculată, nu se 

poate vorbi de o plată nedatorată deoarece nu s-a plătit fără a datora, ci ar putea fi incidente 

dispoziţiile îmbogăţirii fără justă cauză - art. 1345 Codul civil pentru ceea ce s-a plătit în plus, 

iar reclamantul ar trebui să facă dovada faptului că îmbogăţirea subzistă la momentul sesizării 

instanţei conform art. 1347 din Codul civil. 

În subsidiar, pârâta solicită să se constate incidenţa compensaţiei legale şi eficienţa 

dispoziţiilor art. 1616 din Codul civil şi ale art. 1617 alin. 1 din acelaşi act normativ, 

motivând că sumele de bani reprezentând diferenţe de drepturi salariale la care a fost obligat 

reclamantul în temeiul hotărârilor judecătoreşti şi a căror restituire în parte o solicită, au fost 

eşalonate şi nu au fost plătite în întregime, astfel încât în sarcina reclamantului subzistă 

obligaţia de plată a restului tranşelor. 

În drept, pârâta invocă dispoziţiile art. 1341, art. 1345, art. 1347, art. 1470, art. 1616 şi 

ale art. 1617 din Codul civil precum şi prevederile art. 272 din Codul muncii. 

În probaţiune, pârâta solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi orice alte 

înscrisuri necesare dovedirii apărărilor formulate. 

Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi, în numele şi pentru 

X, a formulat cerere reconvenţională prin care a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa 

să se dispună stingerea obligaţiei de plată a sumei de 335 lei a pârâtei X către reclamantul 

colegiul naţional, ca efect al compensaţiei legale. 

În motivarea acestei cereri se arată că reclamantul colegiul naţional a fost obligat, în 

calitate de angajator, la plata unor diferenţe de drepturi salariale prin hotărâri judecătoreşti pe 

baza cărora s-a făcut calculul şi s-a virat o parte din acestea, că plata a fost eşalonată pe 5 ani, 

obligaţia de plată nefiind încă stinsă în totalitate, întrucât ultima tranşă va fi scadentă în anul 

2018, că în anul 2017 este scadentă una din tranşe în cuantum de 35%, care încă nu a fost 

virată în contul său şi că reclamantul are, deci, o datorie certă, lichidă şi exigibilă. 

Se apreciază că, dat fiind faptul că prin acţiunea introductivă reclamantul a solicitat de 

la pârâtă restituirea sumei de 335 lei, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 1616 şi art. 1617 

din Codul civil, privind compensaţia legală, respectiv: „Datoriile reciproce se sting prin 



compensaţie până la concurenţa celei mai mici dintre ele” (art. 1616), „Compensaţia operează 

de plin drept de îndată ce există două datorii certe, lichide şi exigibile, oricare ar fi izvorul lor, 

şi care au ca obiect o sumă de bani sau o anumită cantitate de bunuri fungibile de aceeaşi 

natură” (art. 1617 alin.1). 

În concluzie, Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi în 

numele şi pentru X solicită admiterea cererii reconvenţionale şi stingerea obligaţiei pârâtei de 

a restitui suma solicitată de către reclamant, prin compensare legală.  

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 209 din Codul de procedură civilă, ale art. 

1616 şi art. 1617 din Codul civil. 

Colegiul naţional a formulat întâmpinare la cererea reconvenţională prin care a 

solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată motivat de faptul că este instituţie publică, 

ordonator terţiar de credite, iar sumele de bani necesare acoperirii obligaţiilor stabilite prin 

hotărârile judecătoreşti le sunt virate succesiv în conturi, funcţie de bugetele alocate, astfel 

încât nu sunt în situaţia de a avea disponibilităţi în cont, cu această destinaţie, fapt ce face 

imposibilă utilizarea acestei instituţii.  

În drept, a fost invocat art. 205 din Codul de procedură civilă. 

Prin sentinţa civilă nr. 1716/06.09.2017, Tribunalul Iaşi a hotărât: 

„Respinge cererea formulată de reclamantul colegiul naţional în contradictoriu cu 

pârâta X. 

Respinge cererea reconvenţională formulată de Uniunea Sindicatelor Libere din 

Învăţământul Preuniversitar în numele şi pentru membrul de sindicat X în contradictoriu cu 

reclamantul pârât colegiul naţional. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Pârâta X a fost salariata reclamantului colegiul naţional, conform contractului 

individual de muncă înregistrat sub nr. 1273/01.09.2008, pe funcţia de profesor de fizică. 

Reclamantul colegiul naţional a solicitat obligarea pârâtei la plata sumei de 335 lei, 

actualizată cu indicele de inflaţie, reprezentând sumă nedatorată. Prin decizia nr. 

137/07.11.2016, Curtea de Conturi a României - Curtea de Conturi Iaşi a decis înlăturarea 

neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată si aplicarea unor măsuri 

pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora, respectiv înregistrarea în 

contabilitate şi recuperarea prejudiciilor aduse bugetelor publice, împreună cu beneficiile 

nerealizate, identificate în timpul misiunii de audit financiar, reîntregirea creditelor bugetare 

afectate, extinderea verificărilor la nivelul exerciţiului bugetar 2015-2016, şi anterior acestora, 

în vederea stabilirii întinderii şi mărimii eventualelor prejudicii aduse bugetelor publice 

datorate efectuării de plăţi nelegale sub formă de drepturi salariale de natura celor constatate 

în timpul misiunii de audit etc. 

Potrivit dispoziţiilor art. 256 alin. 1 Codul muncii: „Salariatul care a încasat de la 

angajator o suma nedatorată este obligat să o restituie.” În practica judiciară s-a subliniat 

constant că, în sarcina salariatului obligat la restituire, nu se reţine vinovăţia celui în cauză, iar 

obligaţia de restituire care se naşte în sarcina salariatului nu reprezintă o forma a răspunderii 

patrimoniale, dar că raţiunea acestei obligaţii se întemeiază pe îmbogăţire fără justă cauză (art. 

1345 din Codul civil). 

Potrivit dispoziţiilor art. 272 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă 

revine angajatorului, acesta fiind obligat să depună dovezile în apărarea sa până la prima zi de 

înfăţişare. 



În speţă, reclamantul nu a reuşit să probeze pretenţiile, astfel încât nu se poate dispune 

de către instanţă restituirea sumei solicitate, deoarece din înscrisurile înaintate la dosarul 

cauzei nu rezultă că sumele, prevăzute în tabelele intitulate „Situaţia sumelor acordate 

necuvenit” şi „Situaţia sumelor brute calculate ca diferenţe salariale - hotărâri judecătorești”, 

au fost încasate de pârâtă, acestea nefiind însoţite de statul nominal de plată corespunzător 

funcţiei/postului ocupat din statul de funcţiuni, respectiv de profesor de fizică, care să conţină 

semnătura acesteia. 

În situaţia în care pârâta nu s-a prezentat pentru a ridica direct suma de bani ce face 

obiectul prezentelor pretenţii, iar reclamantul, în temeiul art. 5 şi 7 din O.U.G. nr. 149/2007 

privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanţelor publice, prin care s-a trecut la utilizarea 

cardurilor, a recurs la instituţia ofertei reale de plată urmată de consemnaţiune, instanţa 

apreciază că acesta avea posibilitatea demonstrării plăţii sumei de 335 lei, prin ordinul de 

plată al viramentul bancar în contul pârâtei. 

Aşadar, din ansamblul probator administrat în cauză instanţa constată că reclamantul 

nu a reuşit să dovedească prin niciun document justificativ existent la dosarul cauzei, că a 

efectuat plata sumei de 335 lei, motiv pentru care reţine că nu se poate angrena obligaţia 

pârâtei la plata acestei sume, pârâta neputând fi ţinută să restituie prezumtivele sume pretins a 

fi încasate. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională formulată de Uniunea Sindicatelor Libere 

din Învăţământul Preuniversitar Iaşi în numele şi pentru X instanţa urmează a o respinge, 

având în vedere modalitatea de soluţionare a cererii de chemare în judecată, respectiv de 

respingere a solicitării de obligare a pârâtei X la restituirea sumei de 335 lei, actualizată cu 

indicele de inflaţie, reprezentând sumă nedatorată, pentru lipsa probaţiunii obligaţiei de 

restituire a acestei sume de către pârâtă, motiv pentru care tribunalul nu poate da eficienţă 

prevederilor art. 1616 şi art. 1617 din Codul civil, întrucât compensaţia judiciară operează 

doar atunci când există două datorii certe, lichide şi exigibile, nu şi în absenţa debitului pârâtei 

faţă de reclamant.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul colegiul naţional, criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

În motivarea apelului, s-a susținut că pârâta nu contestă niciun moment remiterea 

sumelor solicitate a fi restituite către unitatea de învăţământ. Cu privire la plata salariilor, 

apelanta a arătat că utilizează cardurile, astfel încât suma solicitată a fost achitată prin ordin 

de plată. 

În drept: art. 466 si urmat C.pr.civ. 

Intimata Uniunea Sindicatelor Libere din Învăţământul Preuniversitar Iaşi a formulat 

întâmpinare prin care a solicitat respingerea ca nefondat a apelului formulat de colegiul 

naţional şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei Tribunalului nr. 1716/09.10.2017. 

În fapt, în mod corect instanţa de fond a respins acţiunea formulată de reclamantul 

apelant colegiul naţional ca neîntemeiată, „pentru lipsa probaţiunii obligaţiei de restituire a 

sumei de către pârâta intimată, în aceste condiţii "neputând fi ţinută să restituie prezumtivele 

sume pretins a fi încasate". 

Învederează faptul că apelul formulat de unitatea de învăţământ este neîntemeiat, 

unicul motiv invocat fiind necontestarea de către pârâta intimata a sumelor a căror restituire i-

a fost solicitată, ceea ce nu este adevărat. 

Prin întâmpinarea formulată la fond a susținut nelegalitatea măsurii de restituire a 

sumei solicitate, deoarece nu a existat o plată nedatorată atât timp cât apelantul reclamant a 



plătit cu intenţia de a stinge nişte datorii prevăzute prin hotărâri judecătoreşti definitive. 

Aşadar, cât timp apelantul a plătit în temeiul unor titluri executorii, el nu poate solicita 

restituirea acestor bani, şi nici nu poate califica plata ca fiind nedatorată. 

Deşi a avut posibilitatea probării pretenţiilor solicitate în faţa instanţei de fond, 

apelantul a ales să nu depună niciun document justificativ care să ateste faptul că intimata a 

încasat suma de 335 lei, faptul că această valoare este rezultatul unui calcul corect şi că 

depăşeşte suma datorată în temeiul hotărârilor judecătoreşti menţionate. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin prisma 

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul este nefondat. 

Reclamantul colegiul naţional prin acțiunea formulată a solicitat obligarea pârâtei X la 

plata sumei de 335 lei, susținând că reprezintă o plată nedatorată.  

Având în vedere principiului disponibilității părților asupra fixării limitelor cererii, 

reclamantul fiind cel care stabilește obiectul cererii, precum și temeiul juridic al acesteia, se 

constată că în prezenta cauză instanța a fost învestită cu o cerere în pretenții întemeiată pe 

disp. art. 256 alin. 1 Codul muncii, obiectul cererii și temeiul legal fiind precis determinate de 

reclamant.  

Referitor la invocarea plăţii nedatorate, Curtea de Apel reţine că potrivit art. 256 alin. 

1 Codul muncii, „salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o 

restituie”. Fără a nega faptul că este vorba de o prevedere specială din Codul muncii, Curtea 

de Apel apreciază că regimul comun al plăţii nedatorate este aplicabil şi în cadrul conflictelor 

de muncă, atât timp cât legiuitorul nu a înţeles decât să enunţe incidenţa instituţiei plăţii 

nedatorate şi în dreptul muncii, fără a detalia condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea 

vorbi de o plată nedatorată.  

În consecinţă, şi pentru plata nedatorată invocată în dreptul muncii trebuie verificate 

îndeplinirea condiţiilor impuse de dreptul comun. Astfel, prestaţia trebuie să fie efectuată cu 

titlu de plată, datoria în vederea căreia s-a făcut plata nu trebuie să existe din punct de vedere 

juridic în raporturile dintre părţi, iar plata trebuie să fi fost făcută din eroare. 

În cauza de față este evident că între părți există raporturi juridice de muncă, iar 

pretenția dedusă judecății reprezintă o cerere de restituire a unei sume de bani, despre care se 

pretinde că a fost achitată pârâtei cu titlu de diferențe salariale necuvenite.  

În ceea ce privește sarcina probei, prima instanță a reținut corect că aceasta revine 

reclamantului, potrivit prevederilor art. 249 Cod procedură civilă. 

Așadar, reclamantului îi revenea sarcina de a proba nu doar plata sumei a cărei 

restituire se solicită, ci și caracterul nedatorat al acestei plăți.  

Apelantul reclamant a susținut că suma de 335 lei a fost avansată pârâtei cu titlu de 

diferențe salariale necuvenite. Plata sumei de 335 lei nu a fost însă dovedită, reclamantul 

nedepunând nici un document justificativ, în sensul art. 168 alin. 1 Codul muncii, cu privire la 

efectuarea plății. 

Pe lângă dovada plății, apelantul reclamant trebuia să dovedească și caracterul 

nedatorat al plății. 

Reclamantul a solicitat restituirea sumei de 335 lei ca urmare a faptului că prin 

Decizia nr. 137/07.11.2016, Curtea de Conturi a României - Curtea de Conturi Iaşi a apreciat 

că drepturile salariale acordate în baza unor hotărâri judecătorești personalului didactic de la 

colegiul naţional a fost stabilit și plătit într-un cuantum superior celui legal. În susţinerea 

pretenţiilor, alături de Decizia nr. 137/07.11.2016, reclamantul a anexat exclusiv tabelele 

intitulate „Situaţia sumelor acordate necuvenit” şi „Situaţia sumelor brute calculate ca 



diferenţe salariale - hotărâri judecătorești” şi notificarea către pârâta intimată. Or, din 

cuprinsul Deciziei nr. 137/07.11.2016 nu rezultă plățile cuvenite/necuvenite și nici dacă 

printre persoanele cărora le-au fost făcute astfel de plăți se află și pârâtă, iar tabelul intitulat 

„Situaţia sumelor acordate necuvenit” este un act ce emană exclusiv de la angajator, cu privire 

la care nu există acordul pârâtei salariate. 

Măsura de stabilire și recuperare integrală a prejudiciilor bugetelor publice, aferente 

plății nelegale de drepturi bănești angajaților colegiul naţional, dispusă prin Decizia nr. 

137/07.11.2016 a Curții de Conturi a României - Curtea de Conturi Iaşi este vagă și, singură, 

nu poate dovedi că plata către pârâta X a sumei de 335 lei a fost efectuată nedatorat.  

Dovada titlului cu care s-a făcut plata sumei de 335 lei către pârâtă era necesară pentru 

a răsturna prezumția legală relativă instituită în favoarea pârâtei de dispozițiile art. 1341 alin. 

3 Cod civil, potrivit cărora se prezumă, până la proba contrară, că plata s-a făcut cu intenția de 

a stinge o datorie proprie. 

Întrucât verificarea îndeplinirii condiţiilor plății nedatorate implică mai multe aspecte, 

respectiv, prestaţia trebuie să fie efectuată cu titlu de plată, datoria în vederea căreia s-a făcut 

plata nu trebuie să existe din punct de vedere juridic în raporturile dintre părţi, iar plata trebuie 

să fi fost făcută din eroare, instanța de apel reține că sarcina probei plății nu este atenuată în 

cauză, în condițiile art. 255 alin. 2 Cod procedură civilă, deoarece pârâta a contestat caracterul 

nedatorat al plății. Prin urmare, susținerile părților nu sunt deplin concordante pentru a se face 

aplicarea disp. art. 255 alin. 2 Cod procedură civilă, așa cum susține reclamantul în apel. 

Pentru aceste considerente, reținând că apelantul reclamant, care avea sarcina probei 

conform art. 249 Cod procedură civilă, nu a dovedit întrunirea condițiilor pentru care a 

solicitat obligarea pârâtei la restituirea unei plăți nedatorate, Curtea de apel constată că 

hotărârea primei instanțe este legală și temeinică, astfel că o păstrează. 

 

3. Cerințele impuse de cercetarea disciplinară prealabilă în ceea ce privește 

audierea salariatului 

Temei de drept: Codul muncii, art. 251 alin. 1-3;  

Din modul de formulare a dispozițiilor art. 251 alin. 1-3 Codul muncii, 

rezultă cu certitudine faptul că audierea salariatului este obligatorie, nefiind 

suficient ca întreaga procedură a cercetării disciplinare să se deruleze în scris. 

Desfășurarea formală a unei proceduri scrise nu dă salariatului posibilitatea 

reală și concretă de a se apăra, uzând de toate mijloacele legale de care dispune. 

Astfel, în cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să 

formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei 

împuternicite să realizeze cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le 

consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un 

avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru.  

Așadar, deși a procedat la convocarea contestatorului pentru cercetarea 

disciplinară, comisia de cercetare disciplinară prealabilă nu s-a întrunit pentru 

audierea acestuia, ci a procedat la aplicarea sancțiunii disciplinare doar pe baza 

notei explicative nr. 3/2828/29.05.2017 ce conține întrebările adresate 

contestatorului și răspunsurile date de acesta în scris. 

O cercetare exclusiv scrisă, doar pe baza unei notei explicative date de 

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/articolul.php?id=251
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salariat nu întrunește condițiile cerute de lege, deoarece în concret salariatul a 

fost lipsit de posibilitatea de a-și exercita efectiv dreptul la apărare. 

Întrevederea la care se referă dispozițiile art. 251 alin. 2 Codul muncii, în 

cadrul căreia trebuie să fie audiat salariatul, este o condiție de legalitate a 

cercetării disciplinare prealabile, care nu poate fi complinită printr-o declarație 

scrisă a salariatului. Întrevederea salariatului cu comisia de cercetare 

disciplinară prealabilă nu este o simplă formalitate ce poate fi reglementată de 

angajator prin norme interne. 

Corespondența purtată între părți, constând în comunicarea 

convocatorului de către angajator și răspunsul salariatului la nota explicativă, nu 

constituie o cercetare disciplinară prealabilă în spiritul dispozițiilor art. 251 

Codul muncii, fiind necesară prezența fizică a salariatului în fața comisiei. 

Curtea de Apel Iași, Secția pentru litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

211/22 martie 2018 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui sub nr. XX44/89/2016 din 27 

iulie 2016, contestatorul X a solicitat anularea Deciziei de sancţionare disciplinară nr. 2/17685 

din 26.06.2017 emisă de intimata Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. 

În motivare, contestatorul a arătat, în esenţă, că este angajatul intimatei, ocupând 

funcţia de „Controlor Trafic A.C.I.” la punctul de lucru Vama Albiţa. A fost sancţionat 

disciplinar cu reducerea salariului cu 5% pe o lună întrucât ar fi depus într-un alt litigiu pe 

care l-a avut cu intimata (dosar YY96/89/2016) copii ale unor procese-verbale de contravenţie 

„altor destinatari decât cei în drept”. 

A susţinut în continuare reclamantul că fapta este prescrisă, întrucât sancţiunea a fost 

aplicată cu încălcarea termenului de şase luni prevăzut de lege, în raport cu data săvârşirii 

faptei. O altă susţinere este aceea că decizia este lovită de nulitate absolută, întrucât nu a fost 

respectată procedura cercetării disciplinare prealabile. Concret, la momentul prezentării sale 

la data, ora şi locul indicate în adresa de convocare, nu s-a prezentat niciun membru al 

comisiei de cercetare disciplinară. I s-a solicitat telefonic să prezinte o „notă explicativă” cu 

privire la pretinsele fapte disciplinare, notă explicativă pe care a trimis-o pe fax la sediul 

DRDP Iaşi. 

O altă critică vizează faptul că în cuprinsul deciziei nu se precizează care sunt 

motivele pentru care au fost respinse apărările invocate de angajat, exigenţă prevăzută de lege. 

Sub aspectul netemeiniciei deciziei contestate, arată că fapta pentru care a fost 

sancţionat contravenţional este aceea că s-ar fi apărat cu înscrisurile reprezentând procese-

verbale într-un dosar aflat pe rolul instanţei. Prin condiţionarea depunerii înscrisurilor de 

acceptul directorului unităţii cu care se judeca s-ar fi ajuns la încălcarea dreptului său la 

apărare consacrat de art. 24 alineatul 1 din Constituţia României. 

În drept, reclamantul a invocat prevederile articolului 252 din Legea 53/2003. 

A propus administrarea probei cu înscrisuri, depunând copie după actul de identitate, 

decizia de sancţionare contestată, Deciziile 60/11.04.2017, respectiv 92 din 09.05.2017 ale 

intimatei, adresa de convocare 3/2744 din 24.05.2017, Raportul 3/1188 din 01 martie 2017.  

Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru conform prevederilor art. 270 

din Legea 53/2003 - Codul Muncii - republicată. 

http://www.avocat-dreptul-muncii.eu/articolul.php?id=251


Prin întâmpinarea formulată, pârâta a invocat excepţia tardivităţii contestaţiei, arătând 

că faţă de termenul de 30 de zile prevăzut de articolul 268 din Codul Muncii şi de data de 

26.06.2017 la care decizia a fost comunicată angajatului, data înregistrării contestaţiei – 

27.07.2017 - este ulterioară termenului legal, care s-a împlinit la 26.07.2017.  

Cu privire la temeinicia contestaţiei arată că a fost respectată procedura cercetării 

disciplinare prealabile. Arată că legea nu impune prezenţa fizică a comisiei de cercetare 

disciplinară la „întrevedere¨, după cum nu impune nici prezenţa fizică a salariatului. Întrucât a 

fost acordată şansa salariatului de a se apăra, raţiunea legii a fost respectată. 

Cu privire la susţinerea privind prescrierea faptei cu privire la care a fost sancţionat, a 

arătat intimata că fapta pentru care a fost sancţionat nu este depunerea copiilor unor procese-

verbale la data de 08.12.2017 ca probă în dosarul YY96/89/2016 aflat pe rolul Tribunalului 

Vaslui, ci depunerea copiilor instanţei de apel, un alt destinatar - odată cu cererea de apel, pe 

data de 27.12.2016. 

A arătat că prin cuprinsul deciziei sunt respectate exigenţele prevăzute de art. 252 din 

Codul Muncii şi că, atât timp cât fapta a fost recunoscută prin Nota explicativă, nu se poate 

vorbi de faptul că apărările sale au fost înlăturate. Susţine că folosirea înscrisurilor în faţa 

instanţelor de judecată nu-l pot absolvi pe angajat de vinovăţie şi că o probă obţinută prin 

astfel de mijloace nici nu este admisibilă. 

Invocă prevederile Codului Muncii, ale Contractului colectiv de muncă al CNAIR şi 

ale Regulamentului Intern.  

În dovedirea celor susținute, a propus încuviințarea probei cu înscrisuri, depunând în 

copie Decizia de sancţionare, Raport 3/3451/26.06.2017, adresa de convocare 3/2744 din 24 

mai 2017, Notă explicativă, Note de relaţii, Fişa postului, Decizia 92 din 09.05.2017, Cerere 

de apel în dosar 1646/89/2016 din 27 decembrie 2016.  

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei de ambele 

părţi. 

La termenul din data de 26.10.2017, intimata a renunţat la invocarea excepţiei 

tardivităţii contestaţiei.  

Prin sentinţa civilă nr.1366/09.11.2017, Tribunalul Vaslui a hotărât: 

„Admite contestaţia formulată de X împotriva Deciziei de sancţionare nr. 

2/17685/26.06.2017 emisă de intimata Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. 

Anulează decizia contestată. 

Admite în parte cererea contestatorului de obligare a intimatei la plata cheltuielilor de 

judecată, în sensul că obligă intimata să plătească contestatorului suma de 1000 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată, prin raportare la art. 451 alin. (2) Cod procedură civilă.” 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

În fapt, contestatorul este angajatul instituţiei intimate, ocupând postul de „Controlor 

trafic” la punctul de lucru din Vama Albiţa. 

În cauza care a făcut obiectul dosarului nr.YY96/89/2016 soluţionat de Tribunalul 

Vaslui X a contestat o altă decizie de sancţionare disciplinară, contestaţie respinsă în primă 

instanţă. În susţinerea cererii de apel depuse la data de 26.12.2016, contestatorul a ataşat mai 

multe procese-verbale de constatare a contravenţiei (filele 4-15 din dosarul nr.YY96/89/2016 

al Curţii de Apel Iaşi), anulate pentru unele erori de redactare, pe care le-a obţinut accesând 

computerele unor colegi, fără a solicita acordul şefului ierarhic. 

La solicitarea Serviciului juridic, a fost întocmit Raportul 3/1188 din 10 martie 2017 

(fila 44), aprobat de către Directorul regional executiv al DRDP Iaşi, prin care s-a propus 



efectuarea unei cercetări disciplinare care să stabilească cine a putut lista ulterior procesele 

verbale şi modul de evidenţă a numărului de listări.  

În urma aprobării acestui Raport, prin Decizia nr.92 din 09.05.2017 (fila 42), a fost 

constituită o comisie de cercetare disciplinară, care a solicitat mai multor controlori de trafic 

Note de relaţii (filele 29-36). Contestatorul a fost convocat la cercetare disciplinară prealabilă 

prin adresa 3/2744 din 24 mai 2017 (fila 26) pentru data de 29.05.2016 la ora 10 „la sediul 

AICI, PTF Albiţa, comuna Drânceni” pentru „furnizarea de copii a unor procese verbale de 

contravenţie altor destinatari decât celor în drept”.  

La data de 29.05.2016, la ora 10, contestatorul s-a prezentat la locul convocării, unde 

nu erau prezenţi membrii comisiei de cercetare disciplinară, însă i s-a înmânat o „Notă 

explicativă” pe care angajatul a completat-o şi a expediat-o prin facsimil la sediul DRDP Iaşi. 

Urmare a acestei note şi a propunerii comisiei de cercetare disciplinară, a fost emisă la 

data de 26.06.2017 decizia contestată, decizie prin care contestatorul a fost sancţionat 

disciplinar cu reducerea salariului de bază pentru o lună cu 5%. 

În drept, în situaţia contestării unei decizii de sancţionare, controlul instanţei 

judecătoreşti priveşte două aspecte: cel al legalităţii şi cel al temeiniciei. 

Aspectele de legalitate sunt reglementate, sub sancţiunea nulităţii (exprese sau 

virtuale), de art.249, art.251 şi art.252 Codul muncii. Cele temeinicie privesc realitatea faptei 

şi aspectele prevăzute la art.250 codul muncii, privind împrejurările, vinovăţia celui 

sancţionat, consecinţele abaterii şi circumstanţele personale ale salariatului. 

Analizarea deciziei din perspectiva legalităţii se impune cu prioritate, motivat de 

faptul că, în situaţia constatării unei decizii ca nelegal emise, analiza temeiniciei acesteia este 

redundantă din moment ce o decizie nelegală nu poate avea nici un efect. 

Art. 251 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii reglementează cercetarea disciplinară 

prealabilă. Alineatul 1 al acestui articol stabileşte şi sancţiunea nerespectării acestei proceduri: 

nulitatea absolută expresă. 

Alineatul 2 stabileşte că salariatul cercetat disciplinar va fi convocat de persoana 

împuternicită de către angajator să facă cercetarea la o „întrevedere”. Noţiunea de 

„întrevedere” presupune, în accepţiunea actuală, prezenţa fizică a minimum două persoane în 

acelaşi loc. În modalitatea în care angajatorul a ales să efectueze cercetarea disciplinară – prin 

desemnarea unei comisii, acest lucru presupunea prezenţa fizică a majorităţii membrilor 

comisiei la cercetarea disciplinară. 

Or, acest lucru nu s-a întâmplat.  

Chiar dacă intimata susţine că drepturile angajatului au fost respectate prin 

posibilitatea acestuia de a menţiona susţinerile sale în „Nota explicativă”, instanţa constată că 

nulitatea instituită de prevederile art.251 alin.(1) este o nulitate absolută, necondiţionată de 

producerea unei vătămări.  

Prin urmare, instanţa va da efect acestei prevederi legale şi, constatând nulitatea 

procedurii cercetării disciplinare prealabile, va anula decizia de sancţionare disciplinară. 

Dat fiind că efectuarea necorespunzătoare a cercetării disciplinare prealabile, 

prevăzută la art.251 Codul muncii, conduce la anularea deciziei de sancţionare, analiza 

celorlalte motive de nelegalitate, ca şi a celor de netemeinicie este de prisos, indiferent de 

acestea o decizie nelegală neputând produce nici un efect. 

În temeiul prevederilor art. 453 alin.(1) Cod procedură civilă, intimata va fi obligată la 

plata cheltuielilor de judecată. Faţă de complexitatea redusă ca cauzei şi de faptul că litigiul a 

presupus o singură prezentare a avocatului în instanţă, cheltuielile de judecată reprezentând 



onorariul de avocat (fila 68) vor fi reduse la suma de 1000 lei, sumă la plata căreia va fi 

obligată intimata.  

Pentru aceleași considerente, participând la deliberări, în temeiul articolului 55 din 

Legea 303/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor reținute. 

 

Împotriva acestei sentinţe au declarat apel atât contestatorul, cât şi intimata 

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. 

Prin apelul declarat, contestatorul X critică sentința sub aspectul reducerii la jumătate 

a cuantumului cheltuielilor de judecată la care a fost obligată intimata. 

Apreciază că hotărârea este netemeinică sub acest aspect deoarece: 

•Nu este normal ca el să fie penalizat cu reducerea cheltuielilor de judecată pe 

considerentul că acestea ar fi prea mari în raport cu unele criterii. Litigiul nu a fost generat de 

el, ci de intimată care a emis o decizie nelegală şi netemeinică. 

•Prin reducerea onorariului se ajunge la o sancţiune pecuniară mai mare decât cea 

aplicată de angajator, asta în condiţiile în care s-a stabilit că decizia de sancţionare este 

nelegală. 

•Din argumentele prezentate de apărătorul său se desprinde concluzia că reducerea 

onorariului nu este temeinică deoarece: 

- complexitatea litigiului poate fi considerată una medie, iar nu redusă; 

- asistenţa juridică a avut mai multe faze, respectiv analiza litigiului, redactarea 

contestaţiei, redactarea răspunsului la întâmpinare, susţinerea concluziilor pe fondul cauzei; 

- onorariul achitat se situează la nivelul mediu al onorariilor ce se achită pentru acţiuni 

de acest fel. 

Pentru aceste motive, solicită admiterea apelului şi obligarea intimatei la plata 

integrală a cheltuielilor de judecată. 

În drept: art. 466 şi urm. N.C.P.C.  

Prin apelul declarat, intimata Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi solicită 

admiterea apelului şi modificarea sentinţei apelate, în sensul respingerii în integralitate a 

contestaţiei formulate de reclamantul X, împotriva deciziei de sancţionare disciplinară nr. 

2/17685/26.06.2017. 

În motivarea apelului s-a susținut că nu se poate reţine efectuarea nelegală a cercetării 

disciplinare pe care reclamantul a invocat-o, pe motivul neprezentării comisiei disciplinare la 

"întrevedere", atât timp cât nu există o normă expresă care să impună prezenţa fizică a 

comisiei. 

Potrivit dispozițiilor art. 251 alin. 1 din Codul muncii, sancţiunea nulităţii dispunerii 

sancţiunii disciplinare intervine în cazul expres prevăzut de lege şi anume în cazul 

neefectuării unei cercetări disciplinare prealabile. Or, în cauză cercetarea disciplinară a fost 

efectuată, dovadă fiind actele întocmite de comisia de cercetare disciplinară învestită special 

în acest sens, prin decizia directorului regional executiv al DRDP Iaşi, nr. 92/09.05.2017. 

Salariatul a avut cunoştinţă despre cercetarea disciplinară demarată, fiind convocat la 

locul său de muncă din cadrul ACI Albiţa. În cuprinsul convocării transmise salariatului au 

fost precizate în mod clar elementele esenţiale: obiectul convocării, dreptul acestuia de a 

formula şi susţine toate apărările, de a aduce la cunoştinţa comisiei toate probele şi motivaţiile 

pe care le consideră necesare, dreptul de a fi asistat în cursul cercetării disciplinare, cât şi 

faptul că neprezentarea sa dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea fără efectuarea 

cercetării disciplinare prealabile. Totodată i-a fost transmisă decizia prin care a fost constituită 



comisia de cercetare disciplinară, precum şi raportul întocmit de serviciul Roviniete şi ACI 

prin care directorul regional executiv al DRDP Iaşi a fost sesizat. 

Solicită a se observa faptul că hotărârea instanţei de fond a fost dată în baza unei 

interpretări extensive a dispoziţiilor legale, care prevedeau clar că motivul de nulitate absolută 

a dispunerii sancţiunii disciplinare faţă de salariat este neefectuarea cercetării disciplinare.  

Reglementarea legală a obligaţiei de efectuare a unei cercetări disciplinare prealabile a 

avut ca scop prevenirea unor masuri abuzive, nelegale sau netemeinice dispuse de către 

angajator. 

Având în vedere că scopul reglementării efectuării unei astfel de cercetări este şi 

lămurirea cauzei sub toate aspectele, garantarea dreptului la apărare, prevenirea aplicării unor 

sancţiuni disciplinare nejustificate, socoteşte că în prezenta cauză acesta a fost îndeplinit. 

Astfel, la data de 29.05.2017 - data convocării, i-a fost asigurat salariatului dreptul la 

apărare, acestuia fiindu-i solicitată notă explicativă cu privire la faptă, ocazie cu care i-a fost 

oferită şi posibilitatea de a face menţiune despre toate aspectele pe care le consideră relevante 

în cauză. 

Salariatul a susţinut în contestaţia formulată faptul că nu s-a întrunit comisia de 

cercetare disciplinară, ori acest lucru este fals. La sediul DRDP Iaşi comisia de cercetare 

disciplinară s-a întrunit efectiv în mai multe rânduri, analizând apărările salariatului, precum 

şi toate împrejurările situaţiei de fapt şi stabilind asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse 

în cursul cercetării disciplinare. Cu ocazia întrunirii membrilor comisiei de cercetare 

disciplinară, s-au încheiat procese-verbale de şedinţă, în care sunt consemnate pe scurt 

aspectele relevante. Nu se poate reţine aşadar faptul că cercetarea disciplinară nu s-a 

desfăşurat, că a avut un caracter formal sau că sancţiunea aplicată este dată "din birou", fără a 

avea la bază vreun temei. De asemenea, pe întreg parcursul cercetării, salariatului i-a fost 

asigurat dreptul la apărare, acestuia solicitându-i-se explicaţii asupra unor chestiuni 

edificatoare, dar având totodată libertatea de a adăuga orice argument care i-ar putea profita. 

Dispoziţiile legale nu prevăd expres o obligaţie a comisiei de cercetare disciplinară de 

a se prezenta fizic şi nemijlocit şi nici nu prevăd nici faptul că eventuala neprezentare a 

comisiei poate fi socotită ca motiv de considerare a cercetării disciplinare ca nelegală, atât 

timp cât cercetarea disciplinară este efectuată şi scopul acesteia este îndeplinit. Legea nu 

impune nici măcar obligativitatea prezenţei fizice a salariatului, dispoziţiile Codului muncii 

fiind cu titlu de recomandare în acest sens, evidenţiindu-se doar faptul că eventuala 

neprezentare a salariatului ar putea conduce la sancţionare, fără a mai fi necesară efectuarea 

unei cercetări disciplinare. Prin aceasta legea dă dreptul angajatorului de a uza de o asemenea 

prerogativă, nu impune în mod automat această consecinţă. 

În aceste condiţii, opinează că admiterea contestaţiei formulate de reclamant a fost 

făcută cu aplicarea extensivă şi netemeinică a dispoziţiilor legale prevăzute la art. 251, alin. 

(1) din Codul muncii, care instituie o sancţiune în caz de neefectuare a cercetării disciplinare. 

Legea nu prevede norme procedurale de desfăşurare a cercetării disciplinare 

prealabile, acestea fiind lăsate a fi reglementate intern, de către angajator. În lipsa unor astfel 

de norme instituite de lege, soluţia instanţei de fond este netemeinică. 

Mai mult decât atât, dacă ar fi avut loc o întrevedere faţă în faţă a comisiei cu 

salariatul cercetat disciplinar, cursul cercetării disciplinare ar fi fost acelaşi; astfel că, la data 

fixată, i s-ar fi adresat oral salariatului întrebările (care i-au fost transmise în scris în cazul de 

faţă), oferindu-i acestuia posibilitatea de a adăuga orice alte aspecte relevante în apărarea sa şi 

justificarea faptei comise.  



În ceea ce priveşte susţinerea reclamantului potrivit căreia emiterea deciziei de 

sancţionare se referă la o faptă prescrisă, aceasta nu poate fi primită. Deşi, susţine reclamantul 

că în realitate ar fi depus copiile proceselor verbale la data de 08.12.2017, ca probă în dosarul 

nr. YY96/89/2016 aflat pe rolul Tribunalului Vaslui, în scopul de a se apăra într-un proces în 

care este contestator al unei alte decizii de sancţionare disciplinară emise de subscrisa, solicită 

instanţei să observe că decizia de sancţionare contestată în prezenta cauză se referă la o altă 

faptă, şi anume la aceea de a depune înscrisurile în formularea apelului declarat de petent, la 

data de 27.12.2016. Nu poate fi reţinut că este vorba despre una şi aceeaşi faptă, în primul caz 

comunicarea fiind făcută instanţei de fond, iar în cel de-al doilea instanţei competente să 

judece apelul formulat, deci unui alt destinatar. 

Fapta săvârşită de salariat constă în "furnizarea către alte entităţi (...)", aşadar 

elementul material prin care aceasta se săvârşeşte este exact acţiunea de "furnizare". În 

măsura în care această furnizare s-a făcut către mai multe entităţi, care nu sunt destinatare de 

drept a acelor procese-verbale, vorbim despre existenţa a atâtor fapte câţi destinatari sunt, 

pentru fiecare dintre ele salariatul fiind pasibil de sancţionare. Din situaţia expusă de salariat 

rezultă că a existat iniţial o comunicare a acelor documente către instanţa de fond - Tribunalul 

Vaslui, şi ulterior, o altă comunicare, către instanţa de apel - Curtea de Apel Iaşi, o dată cu 

formularea căii de atac. Instanţa de fond (Tribunalul Vaslui) şi cea de apel (Curtea de Apel 

Iaşi) sunt două entităţi diferite. Comunicarea documentelor respective făcându-se către două 

instituţii diferite, vorbeşte aşadar despre două fapte diferite. 

Având în vedere faptul că pe fond, pronunţarea hotărârii în dosarul YY96/89/2016 al 

Tribunalului Vaslui, în care reclamantul susţine că s-a apărat cu acele înscrisuri, s-a făcut la 

08.12.2016 (aceeaşi dată la care reclamantul susţine că le-ar fi depus în probaţiune), solicită să 

se constate faptul că angajatorul nici nu ar fi avut cum să aibă cunoştinţă despre această 

acţiune a salariatului, înscrisurile respective nemaifiindu-i comunicate ulterior pronunţării 

hotărârii. Este aşadar evident faptul că este vorba despre două fapte diferite şi nu se poate 

retine prescrierea invocată de reclamant. 

Consideră că decizia de sancţionare disciplinară contestată în cauză este legală şi 

întemeiată, contrar afirmaţiilor salariatului. Astfel, în emiterea acesteia au fost respectate 

exigenţele instituite de prevederile ari. 252, alin. (2) din Legea 53/2011 - Codul muncii. În 

cuprinsul deciziei de sancţionare disciplinară s-a făcut menţiune despre apărările salariatului 

raportat la ceea ce i s-a imputat şi s-a ţinut cont de acestea în individualizarea sancţiunii 

aplicate. Nu se poate reţine că apărările sale au fost înlăturate atât timp cât a fost precizat 

faptul că salariatul a recunoscut fapta imputată şi, de asemenea, s-a făcut menţiune şi despre 

susţinerea acestuia potrivit căreia "domnul director nu ar fi fost niciodată disponibil să îmi 

acorde această şansă la apărare". 

Această afirmaţie a salariatului nu este fondată şi nu are niciun temei, acesta neiniţiind 

niciun demers în vederea obţinerii acordului Directorului Regional, pentru a putea susţine că 

este vorba de o rea-credinţă din partea angajatorului şi pentru a aprecia asupra disponibilităţii 

domnului director în maniera în care a făcut-o. 

Faptul că reclamantul a înţeles să se folosească de aceste înscrisuri în probatoriu în 

faţa unei instanţe judecătoreşti nu este un argument solid, în considerarea căruia acesta ar fi 

putut absolvit de vină. Cu atât mai mult cu cât procesele verbale respective nu erau întocmite 

de salariatul cercetat disciplinar şi nu au fost obţinute cu ştiinţa şi acordul agenţilor 

constatatori care le-au întocmit, reclamantul ar fi trebui să aibă în vedere faptul că o probă 

obţinută prin astfel de mijloace nici nu este admisibilă. 



Reclamantul ar fi putut măcar să adreseze o cerere de obţinere a acordului directorului 

regional executiv al DRDP Iaşi, iar nu să procedeze la printarea acelor documente din 

calculatoarele colegilor de serviciu, fără ca aceştia să fi avut măcar cunoştinţă. Chiar şi în 

ipoteza în care o eventuală cerere a reclamantului ar fi fost refuzată, acestuia nu i se cuvenea 

dreptul de a acţiona în acest mod. Nesocotirea obligaţiilor ce îi reveneau şi încălcarea 

dispoziţiilor exprese de care acesta avea cunoştinţă, dar mai ales atitudinea acestuia cu privire 

la fapta comisă şi argumentele aduse în justificarea acţiunii întreprinse, constituie premisele 

suficiente care stau la baza aplicării sancţiunii disciplinare respective, cu atât mai mult cu cât, 

salariatul fusese sancţionat şi anterior. 

A se observa faptul că prevederea din fişa postului, încălcată de salariatul-contestator: 

"Furnizarea către alte entităţi decât destinatarii de drept, de documente şi/sau informaţii de 

natura tehnică/economică/juridică în legătură cu activitatea DRDP Iaşi se realizează numai cu 

acordul Directorului Regional Executiv/împuternicitului Directorului Regional Executiv''' 

instituie o interdicţie generală, fără a face deosebire în funcţie de existenţa vreunui context. 

Astfel că aprecierea domnului X potrivit căreia nu a "folosit procesele verbale respective într-

un context care să impună obţinerea consimţământului directorului'' este eronată, iar 

susţinerile reclamantului referitoare la disponibilitatea domnului director de a-i pune la 

dispoziţie documente de care să uzeze în apărare sunt nefondate. Rezultă aşadar în mod clar 

caracterul premeditat, conştient şi intenţionat al încălcării prevederii din fişa postului, prin 

fapta respectivă salariatul asumându-şi riscul de a fi sancţionat. 

Nu se poate reţine afirmaţia absurdă a reclamantului potrivit căreia această sancţiune 

reprezintă o răzbunare a angajatorului faţă de salariatul cercetat disciplinar. 

În concluzie, în considerarea aspectelor mai sus menţionate, solicită instanţei să 

admită apelul formulat şi, pe cale de consecinţă, să dispună modificarea Sentinţei civile nr. 

1366/09.11.2017, pronunţată de instanţa de fond în dosarul nr. XX44/89/2017, în sensul 

respingerii în integralitate a contestaţiei formulate de reclamantul X împotriva deciziei de 

sancţionare disciplinară nr. 2/17685/26.06.2017, precum şi păstrarea acestei decizii ca fiind 

legală, temeinică şi corect întocmită. 

În drept, îşi întemeiază prezentul apel pe dispoziţiile Legii 62/2011 a dialogului social, 

Legii 53/2003 - Codul muncii, ale Contractului Colectiv de muncă al C.N.A.I.R. S.A., ale 

Regulamentului Intern al C.N.A.I.R. S.A, ale Codului civil şi ale Codului de Procedură Civilă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului în raport de criticile formulate şi prin prisma 

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelurile sunt nefondate. 

În cauză, intimata Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi nu contestă faptul că la 

data pentru care a fost convocat contestatorul la cercetarea prealabilă, comisia de cercetare nu 

s-a întrunit. 

O astfel de organizare a activității comisiei nu respectă cerințele impuse de cercetarea 

disciplinară prealabilă în ceea ce privește audierea salariatului. 

Astfel, în conformitate cu dispozițiile art. 251 alin. 1-3 Codul muncii „(1) Sub 

sancțiunea nulității absolute, nicio măsură, cu excepția celei prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. 

a), nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. (2) În 

vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de 

persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, 

ora și locul întrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile 

prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancționarea, 

fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile”. 
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Așadar, prealabil emiterii deciziei de sancționare disciplinară, angajatorul are obligația 

de a proceda la efectuarea cercetării disciplinare a salariatului căruia i se impută săvârșirea 

unei abateri de la normele privind disciplina muncii. În acest sens, este absolut necesară 

convocarea, în scris, a angajatului cu indicarea motivului (obiectului) convocării, a datei, orei 

și locului „întrevederii”. 

Din modul de formulare a textului legal, rezultă cu certitudine faptul că audierea 

salariatului este obligatorie, nefiind suficient ca întreaga procedură a cercetării disciplinare să 

se deruleze în scris. Desfășurarea formală a unei proceduri scrise nu dă salariatului 

posibilitatea reală și concretă de a se apăra, uzând de toate mijloacele legale de care dispune. 

Astfel, în cursul cercetării disciplinare prealabile, salariatul are dreptul să formuleze şi să 

susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze 

cercetarea, toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie 

asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui 

membru.  

Raportând aceste considerații de ordin teoretic la cauza de față, instanța de apel 

observă că apelantul contestator a fost convocat la cercetarea disciplinară prealabilă prin 

adresa nr. 3/2744 din 24 mai 2017, pentru data de 29.05.2016 la ora 10 „la sediul AICI, PTF 

Albiţa, comuna Drânceni” pentru „furnizarea de copii a unor procese verbale de contravenţie 

altor destinatari decât celor în drept”.  

La data de 29.05.2017, la ora 10, contestatorul s-a prezentat la locul convocării, unde 

nu erau prezenţi membrii comisiei de cercetare disciplinară, însă i s-a înmânat o „Notă 

explicativă” pe care angajatul a completat-o şi a expediat-o prin facsimil la sediul DRDP Iaşi. 

Urmare a acestei note şi a propunerii comisiei de cercetare disciplinară, a fost emisă la 

data de 26.06.2017 decizia contestată, decizie prin care contestatorul a fost sancţionat 

disciplinar cu reducerea salariului de bază pentru o lună cu 5%. 

Așadar, deși a procedat la convocarea contestatorului pentru cercetarea disciplinară, 

comisia de cercetare disciplinară prealabilă nu s-a întrunit pentru audierea acestuia, ci a 

procedat la aplicarea sancțiunii disciplinare doar pe baza notei explicative nr. 

3/2828/29.05.2017 ce conține întrebările adresate contestatorului X și răspunsurile date de 

acesta în scris. 

O astfel de cercetare exclusiv scrisă a contestatorului X nu întrunește condițiile cerute 

de lege, deoarece în concret contestatorul a fost lipsit de posibilitatea de a-și exercita efectiv 

dreptul la apărare. 

Contrar susținerilor intimatei, întrevederea la care se referă dispozițiile art. 251 alin. 2 

Codul muncii, în cadrul căreia trebuie să fie audiat salariatul, este o condiție de legalitate a 

cercetării disciplinare prealabile, care nu poate fi complinită printr-o declarație scrisă a 

salariatului. Întrevederea salariatului cu comisia de cercetare disciplinară prealabilă nu este o 

simplă formalitate ce poate fi reglementată de angajator prin norme interne. 

Corespondența purtată între părți, constând în comunicarea convocatorului de către 

angajator și răspunsul salariatului la nota explicativă, nu constituie o cercetare disciplinară 

prealabilă în spiritul dispozițiilor art. 251 Codul muncii, fiind necesară prezența fizică a 

salariatului în fața comisiei. 

Din întreaga reglementare a instituției cercetării disciplinare prealabile rezultă, așadar, 

că salariatul cercetat trebuie să fie audiat, fiind fără relevanță juridică susținerea apelantei 

conform căreia comisia de cercetare disciplinară s-a întrunit efectiv în mai multe rânduri, 
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analizând apărările salariatului, precum şi toate împrejurările situaţiei de fapt şi stabilind 

asupra măsurilor ce urmează a fi întreprinse în cursul cercetării disciplinare. 

Cum dispozițiile art. 251 Codul muncii sunt imperative, sancționând cu nulitatea 

absolută aplicarea oricărei măsuri de sancționare disciplinară (cu excepția celei de la art. 248 

alin. 1 lit. a din Codul muncii) fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile în condițiile 

prevăzute de lege, Curtea constată că în mod temeinic prima instanță a procedat la anularea 

deciziei nr. 2/17685 din 26.06.2017 emisă de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. 

Faptul că o întrevedere faţă în faţă a comisiei de cercetare disciplinară cu contestatorul 

nu ar fi schimbat, în opinia intimatei, cursul cercetării disciplinare, nu poate înlătura 

sancțiunea nulității prevăzute de dispozițiile art. 251 alin. 1 Codul muncii, care fiind o nulitate 

absolută, nu este condiţionată de producerea unei vătămări.  

Concluzionând asupra apelului declarat de intimata Direcţia Regională de Drumuri şi 

Poduri Iaşi și reținând argumentele de fapt și de drept expuse, Curtea de Apel respinge ca 

nefondat apelul promovat de intimată. 

Referitor la critica formulată de contestatorul X vizând cheltuielile de judecată 

reprezentate de onorariul de avocat, ce i-au fost acordate de prima instanţă într-un cuantum 

redus la jumătate, Curtea de Apel reţine că obligarea intimatei Direcţia Regională de Drumuri 

şi Poduri Iaşi să plătească suma de 1000 lei, cu titlu de onorariu avocaţial, este proporționată 

în raport cu complexitatea cauzei şi cu activitatea desfăşurată de avocat în cadrul procedurii 

derulate la prima instanţă. 

În conformitate cu dispoziţiile art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa poate, 

chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul 

avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau 

complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de 

circumstanţele cauzei. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor 

dintre avocat şi clientul său. 

Totodată, practica în această materie a Curţii Europene a Drepturilor Omului statuează 

în sensul că partea care a câştigat procesul nu va putea obţine rambursarea unor cheltuieli 

decât în măsura în care se constată realitatea, necesitatea şi caracterul lor rezonabil (cauzele 

Costin împotriva României, Străin împotriva României, Stere şi alţii împotriva României, 

Raicu împotriva României). 

În acelaşi sens se reţine şi în decizia nr. 401 din 14 iulie 2005 a Curţii Constituţionale, 

prin care s-a respins excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 274 alin. 3 Cod 

procedură civilă din 1865, dispoziţii care reglementau de o manieră asemănătoare chestiunea 

în discuţie. 

Dispoziţiile art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă au menirea de a sancţiona exercitarea 

abuzivă a dreptului de a obţine despăgubiri, prin convenirea între avocat şi client a unor 

onorarii în mod vădit disproporţionate cu valoarea, dificultatea litigiului sau volumul de 

muncă pe care îl presupune pregătirea apărării. 

Proporţionalitatea onorariului avocaţial cu valoarea ori complexitatea cauzei şi cu 

munca prestată de avocat reprezintă o chestiune de temeinicie, lăsată la aprecierea instanţei de 

fond, aceasta justificând reducerea onorariului avocaţial, astfel încât să reflecte valoarea 

muncii depuse de apărător pe parcursul prezentului litigiu. 

Împrejurările invocate de apelant nu pot justifica acordarea în întregime a cuantumului 

cheltuielilor de judecată, acţiunea principală implicând doar o dificultate redusă în 

soluţionarea ei, fiind soluţionată la primul termen de judecată. Chiar dacă activitatea 
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avocatului s-a desfăşurat în mai multe faze, așa cum susține apelantul contestator, implicând 

analiza litigiului, redactarea contestaţiei, redactarea răspunsului la întâmpinare și susţinerea 

concluziilor pe fondul cauzei, totuși nu se poate neglija, în analiza volumului de muncă depus 

de avocat, faptul că studiul litigiului a însemnat identificare și invocarea a trei motive de 

nelegalitate și un motiv de netemeinicie ale deciziei de sancționare, iar redactarea contestației 

a presupus expunerea acestora în scris pe o singură pagină. Tot astfel, prin răspunsul la 

întâmpinare, s-a exprimat în patru rânduri punctul de vedere cu privire la excepția tardivității 

formulării contestației, celelalte considerații reprezentând reiterarea motivelor de nelegalitate 

și netemeinicie ale deciziei de sancționare. 

Prin raportare la aceste aspecte, instanţa de rapel apreciază că nu este rezonabil ca 

partea care a căzut în pretenţii să suporte onorariul avocațial în integralitatea sa, suma 

solicitată cu acest titlu având un cuantum neadecvat, fiind evidentă împrejurarea că nu aveau 

un caracter necesar cheltuielile de judecată pretinse de contestator cu titlu de onorariu 

avocaţial. 

Dispoziţia primei instanţe nu se referă la valabilitatea sau nevalabilitatea contractului 

de asistenţă juridică, astfel că, sub aspectul măsurii în care partea căzută în pretenții va 

suporta cheltuielile de judecată, nu are importanță nivelul onorariilor ce se practică pentru 

astfel de acțiuni. 

Reținând și faptul că reducerea cheltuielilor de judecată nu poate avea în niciun caz 

semnificația unei sancțiuni pecuniare, instanța de apel găsește că este neîntemeiat apelul 

promovat de contestator. 

Pentru toate aceste argumente, în temeiul art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, Curtea 

de Apel respinge cele două apeluri și păstrează sentința apelată. 

 

4. Pensie. Recalcularea pensiei pentru limită de vârstă urmare a schimbării prin 

decizie a gradului de handicap 

La data înscrierii inițiale la pensie sunt stabilite elementele necesare 

deschiderii dreptului la pensie pentru limită de vârstă sub aspectul vârstei de 

pensionare și a stagiului de cotizare. Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a 

gradului de handicap nu afectează drepturile de pensie acordate și prin urmare 

nu deschide dreptul la o o nouă recalculare. Pensia poate fi recalculată doar prin 

adiționarea altor stagii de cotizare realizate după pensionare și nu ca urmare a 

schimbării încadrării în gradul de handicap. 

Temei de drept: art. 47 din Legea 19/2000, art. 169 alin.1 din Legea 19/2000, art. 2 

alin.1 din OUG 4/2015  

 

Curtea de Apel Iași, Secția pentru litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

180/13.03.2018 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la data de 16.06.2017, sub nr. 

XX49/89/2017, contestatoarea X a solicitat anularea Deciziei nr.37713 emisă la data de 

19.05.2017 de intimata Casa Judeţeană de Pensii Vaslui. 



Prin sentința civilă nr. 1496/23.11.2017 Tribunalul Vaslui a respins excepţia 

inadmisibilităţii, invocate de către intimată, ca neîntemeiată. A admis contestaţia formulată de 

X împotriva Deciziei 37713 din 19.05.2017, emisă de intimata Casa judeţeană de pensii 

Vaslui. A anulat decizia contestată. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

În fapt, contestatoarea s-a născut la data de 03.06.1950 suferind de „Surdomutitate 

congenitală”.  

Începând cu data de 01.07.1995, a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă, când a 

fost încadrată în gradul de handicap III („capacitatea de muncă pierdută – jumătate”) în baza 

certificatului de handicap din 1994. Pentru a beneficia de pensie pentru limită de vârstă, 

contestatoarea a beneficiat de prevederile Legii nr. 57/1992, anume de prevederile art. 11 care 

prevedea posibilitatea acordării pensiei pentru limită de vârstă pentru femeile având gradul III 

de handicap şi care au realizat o vechime în muncă de 20 de ani, după data dobândirii 

handicapului. 

La data de 14.10.1999, contestatoarei i s-a recunoscut încadrarea permanentă în gradul 

II de handicap (capacitatea de muncă pierdută „total sau în cea mai mare parte”) prin 

Certificatul de încadrare nr. 2091 din 14.10.1999 (fila 24). În certificat se menţionează 

„aplicarea ord. 102/1999”. 

OUG nr.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 

handicap a abrogat Lege 57/1992 şi a prevăzut în art.44 alin.(1) lit.f) pensionarea la cerere 

pentru limită de vârstă pentru: 2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în muncă 

realizată de la data dobândirii handicapului de minimum (…) 15 ani femeile;  

Pentru vechimea în muncă care depăşeşte vechimea prevăzută la pct. 1, 2 şi 3 se 

acordă un spor la pensie de 1% pentru fiecare an în plus.” 

Art.56 alin.(3) dispunea: „Până la sfârşitul anului 1999, actualele comisii de expertiză 

medicală şi recuperare a capacităţii de muncă de pe lângă cabinetele de expertiză medicală 

şi recuperare a capacităţii de muncă ce funcţionează în cadrul policlinicilor teritoriale, 

pentru adulţi, şi comisiile de diagnostic şi triaj judeţene şi ale sectoarelor municipiului 

Bucureşti, pentru copii, vor continua să elibereze certificate de încadrare într-o categorie de 

persoane cu handicap.” 

Acest certificat de handicap a fost depus chiar de către intimată, rezultând că s-a găsit 

de la emiterea sa la dosarul de pensie al contestatoarei. 

Intimata nu a depus la dosarul cauzei actul/decizia prin care a fost valorificat 

certificatul de handicap în aplicarea Ordonanţei 102/1999.  

Ulterior, contestatoarea a beneficiat de pensie pentru limită de vârstă, drepturile sale 

de pensie fiind recalculate în temeiul OUG nr.4/2005. Acest act normativ prevedea, în esenţă, 

recalcularea pensiilor acordate anterior intrării în vigoare a Legii nr.19/2000 pe baza 

principiului contributivităţii, anume calcularea unui punctaj mediu anual şi a unui cuantum al 

pensiei prin înmulţirea acestui punctaj cu valoarea punctului de pensie.  

În urma procesului de recalculare, pe care intimata îl recunoaşte, fără însă a indica şi 

nici a depune decizia de recalculare iniţială, dar care este menţionată în decizia contestată la 

„Motivare”, anume Decizia nr.37713 din 19.07.2005 a rezultat un punctaj anual de 1,37363 

puncte de pensie. 

Pentru a ajunge la acest rezultat a fost avut în vedere un stagiu complet de cotizare de 

15 ani, corespunzător unui grad de handicap „accentuat.” 

Ulterior, în urma verificării dosarului de pensie, a fost emisă decizia contestată. 



Prin această decizie au fost luate mai multe măsuri: s-a revizuit Decizia nr.37713 din 

19.07.2005, s-a corectat evaluarea conform OUG 4/2005, s-au recalculat drepturile de pensie 

corespunzător unui punctaj mediu anual de 1,0322 şi s-a constituit un debit de 9969 lei, s-a 

scutit de la plată suma de 1028 lei şi s-a dispus recuperarea sumei de 8941 lei. 

În cuprinsul deciziei se menţionează „Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 

45 de zile de la comunicare la instanţa competentă”. 

Această decizie care are un caracter juridic incert, întrucât Legea 263/2010 

reglementează distinct noţiunile de recalculare, revizuire, respectiv recuperarea uni debit 

rezultat în urma revizuirii, după cum o categorie distinctă este recalcularea legală prevăzută 

OUG 4/2005, în cadrul căreia s-a făcut „evaluarea conform OUG 4/2005 pentru persoanele 

cu handicap mediu”. 

Ceea ce stă la esenţa tuturor măsurilor dispuse prin decizia contestată este aprecierea 

gradului de handicap al contestatoarei, faţă de care intimata a stabilit stagiul standard de 

cotizare. Restul sunt efecte ale acestei stabiliri.  

Prin urmare, nu ne aflăm în prezenţa unei veritabile decizii „de pensie”, decizie în 

privinţa căreia să fie obligatorie procedura prealabilă prevăzută de art.149 din Legea nr. 

263/2010 şi a cărui interpretare trebuie să fie limitativă, întrucât este de natură să limiteze 

accesul la justiţie al beneficiarului de pensie. 

Excepţia inadmisibilităţii a fost respinsă, în consecinţă, ca neîntemeiată. 

Cu privire la fondul cauzei, instanţa constată că prin art.2 alin.(4) din Normele 

metodologice anexă la HG nr.1550 din 23 septembrie 2004 privind efectuarea operaţiunilor 

de evaluare în vederea recalculării pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al 

asigurărilor sociale de stat potrivit legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în 

conformitate cu principiile Legii nr. 19/2000 se dispunea „(4) Pentru persoanele beneficiare 

de pensii stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet 

de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară 

deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.” 

Contestatoarea, la data intrării în vigoare a HG nr.1550/2004, beneficia de o pensie 

„stabilită” în condiţii prevăzute în condiţii prevăzute de un astfel de act normativ cu caracter 

special, anume Ordonanţa 102/1999. Or, vechimea în muncă prevăzută de acest act normativ 

special şi certificatul de handicap emis în vederea aplicării acestei ordonanţe era de 15 ani 

corespunzător gradul II de invaliditate stabilit certificatului de handicap 2091/14.10.1999, 

emis de către medicul expert de asigurări sociale din cadrul Casei judeţene de pensii Vaslui – 

Casa locală de pensii Bârlad. 

Aşadar, nu există vreun motiv legal pentru care intimata să refuze în anul 2017, în 

evaluarea prevăzută de un act normativ din anul 2004, aplicarea unui act normativ (OG 

102/1999) care era în vigoare în anul 2004. 

Prin urmare, constatând că intimata a „corectat” evaluarea făcută conform OUG nr. 

4/2005 în mod nelegal, ignorând efectele OUG nr.102/1999 (privind drepturile persoanelor cu 

handicap ) şi certificatul de handicap emis ca efect al acestei legi, instanţa va anula decizia 

contestată, cu efectul inexistenţei operaţiunii de recalculare şi a debitului constituit în baza 

acesteia. 

Pentru aceleaşi considerente, participând la deliberări, în temeiul art.55 din Legea 

303/2004, asistenții judiciari și-au exprimat opinia în sensul celor reținute.” 



Împotriva acestei sentințe a declarat apel Casa Județeană de Pensii Vaslui, 

considerând-o nelegală și netemeinică atât sub aspectul soluției adoptate în privința excepţiei 

inadmisibilității cât și pe fond. 

Motivează apelanta că intimata X a solicitat pensie de limită de vârstă prin cererea nr. 

2780 din 31.05.1995, la vârsta de 45 ani, fiind posesoarea certificatului de încadrare într-o 

categorie de handicap cu nr. 3035 din 27.10.1994, gradul III (mediu) eliberat de D.M.P.S. 

Vaslui. 

Astfel, în conţinutul certificatului se specifică pensionarea conform Legii nr. 57/1992 

art. 11 alin. (1), potrivit căruia persoanele handicapate beneficiază, la cerere, de pensie 

integrală pentru limită de vârstă dacă dovedesc o vechime în muncă, după data dobândirii 

handicapului, de 15 ani bărbaţii şi 10 ani femeile, în cazul celor încadraţi în gradul I de 

invaliditate, de 20 ani pentru bărbaţi şi 15 ani pentru femei, în cazul celor încadrării în gradul 

II de invaliditate, de 25 ani pentru bărbaţi şi 20 de ani pentru femei, în cazul celor încadrabili 

în gradul III de invaliditate. 

Or, în situaţia dată, contestatoarea X încadrată în gradul III (mediu) de handicap ivit la 

naştere care a realizat o vechime de 23 ani 04 luni în condiţii de handicap, a fost pensionată 

pentru limită de vârstă începând cu data de 01.07.1995 conform Deciziei nr. 37713 din 

21.07.1995 emisă în baza Legii nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat şi 

asistenţă socială. 

Înscrierea la pensie s-a făcut ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 57/1992 art. 

11 alin. (1), fiind în posesia certificatului de încadrare într-o categorie de handicap nr. 3035 

din 27.10.1994, gradul III (mediu). 

Ulterior cu cererea înregistrată sub nr. 7934 din 18.10.1999 solicită recalcularea pensie 

prin valorificarea certificatului de handicap nr. 2091 din 14.10.1999 gradul II de invaliditate. 

Cu adresa nr. 7934 din 25.11.1999 se comunică petentei că nu este posibilă efectuarea 

calcului de pensie conform solicitării deoarece, înscrierea iniţială la pensie s-a făcut ca urmare 

a aplicării prevederilor Legii nr. 57/1992 art. 11 alin. (1), fiind în posesia certificatului de 

încadrare într-o categorie de handicap nr. 3035 din 27.10.1994, gradul III (mediu). 

Susţine apelanta că certificatul de încadrare în gradul II (accentuat) handicap, nr. 2091 

din 14.10.1999 nu produce efecte asupra pensiei de limită de vârstă stabilită potrivit legislaţiei 

de pensii în vigoare la acea dată, Legea nr. 3/1977 privind pensiile de asigurări sociale de stat 

şi asistenţă socială. 

Având în vedere că, la recalcularea prevăzută de OUG nr. 4/2005 coroborata cu 

prevederile HG 1550/2004 eronat s-a valorificat certificatului de handicap nr. 2091 din 

14.10.1999 gradul II de invaliditate de către operatorul căruia i s-a repartizat dosarul de 

pensionare al contestatoarei a fost de natura să creeze o creştere nejustificată a punctajului In 

plata. 

Astfel, urmare a recalculării în conformitate cu OUG nr. 4/2005 coroborată cu 

prevederile HG 1550/2004, punctajul mediu anual a fost de 1.37363 puncte, utilizându-se 

stagiul complet de cotizare de 15 ani, prevăzut de art. 47 alin. (1) Ut. b), respectiv stagiul 

complet de cotizare corespunzător handicapului accentuat. 

Urmare a verificării dosarului de pensie, s-a corectat punctajul mediu anual utilizând 

stagiul complet de cotizare de 20 ani, prevăzut de art 47 alin. (1) lit, c), corespunzător 

handicapului mediu în conformitate cu precizările certificatului de încadrare, într-o categorie 

de handicap nr. 3035 din 27.10.1994. 



Urmare a verificările efectuate asupra dosarului, s-a constatat că nu au fost respectate 

prevederile art. 2 din HG 1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea 

recalculării pensiilor din sistemul public potrivit căruia, stagiul complet de cotizare utilizat la 

determinarea punctajului mediu anual reprezintă vechimea integrală în muncă prevăzută de 

legislaţia în vigoare la data deschiderii dreptului la pensia de care persoana beneficiază. 

În acest sens, s-a corectat punctajul mediu anual utilizând stagiul complet de cotizare 

de 20 ani, prevăzut de art. 47 alin, (1) lit. c), respectiv stagiul complet de cotizare 

corespunzător handicapului mediu în conformitate cu precizările certificatului de încadrare 

într-o categorie de persoane cu handicap nr. 3035 din 27.10.1994. 

Intimata X formulează întâmpinare. 

Susţine apelanta, că excepţia inadmisibilității acţiunii formulata de apelanta în mod 

corect a fost respinsă și a fost admisă contestația cu consecința anulării deciziei. Susține 

intimata că la data intrării in vigoare a HG 1550/2004 beneficia de o pensie stabilita in 

condiţiile Ordonanţei nr. 102/1999. Vechimea in munca prevăzuta de acest act normativ 

special era de 15 ani corespunzător gradului de handicap II de invaliditate stabilit de 

Certificatul de handicap 2091/14.10.1999. 

Cum art.2 al.4 din Normele metodologice anexa la HG 1550/23.09.2004 dispune ca 

„Pentru persoanele beneficiare de pensii stabilite in condiţiile prevăzute de acte normative cu 

caracter special, stagiul complet de cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual 

este vechimea in munca necesara deschiderii dreptului de pensie prevăzuta de aceste acte 

normative", în mod corect instanţa a statuat ca nu exista vreun motiv legal pentru care 

apelanta sa refuze in anul 2017 aplicarea unui act normativ care era in vigoare in anul 2004 

(OG 102/1999) si la data emiterii deciziei de pensionare (Decizia nr.37713 din 01.07.2005) 

În concluzie, solicită respingerea apelului. 

Intimata a formulat concluzii scrise, susţinând în esenţă aceleaşi aspecte invocate în 

cererea de apel.  

În apel s-a administrat probe cu înscrisuri. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările 

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

Intimata X a fost înscrisă la pensie pentru limită de vârstă în baza deciziei 

nr.37713/01.07.1995, ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 3/1977 și ale Legii nr. 

57/1992 art. 11 alin. (1), la stabilirea condițiilor de pensionare fiind valorificat certificatul de 

handicap de încadrare în gradul III de invaliditate, nr. 3035 din 27.10.1994, eliberat de 

D.M.P.S. Vaslui, utilizându-se un stagiu complet de cotizare de 20 ani. 

Prin decizia nr. 37713/19.07.2005 Casa Județeană Vaslui procedează la recalcularea 

pensiei în conformitate cu OUG nr.4/2005 coroborată cu prevederile HG 1550/2004, prin 

decizia nr. 37713/19.07.2005 prin valorificarea certificatului de handicap nr.2091 din 

14.10.1999 de încadrare în gradul II de invaliditate. Față de noua încadrare în grad de 

invaliditate s-a utilizat un stagiul complet de cotizare de 15 ani, prevăzut de art. 47 alin. (1) lit 

b) din Legea 19/2000, respectiv stagiul complet de cotizare corespunzător handicapului 

accentuat, rezultând un punctajul mediu anual de 1.37363 puncte, drepturile astfel stabilite 

fiind plătite începând cu data de 01.09.2015. 

Ulterior, prin Decizia nr.37713 din 19.05.2017 privind recalcularea pensiei din 

sistemul public, a fost revizuită decizia nr. 37713/19.07.2005 în sensul că la stabilirea 

condițiilor de pensionare a fost valorificat certificatul de handicap inițial, de încadrare în 

gradul III de invaliditate, nr. 3035 din 27.10.1994, eliberat de D.M.P.S. Vaslui. A rezultat 



astfel un punctaj mediu anual 1.03022 ca urmare a utilizării unui stagiul complet de cotizare 

de 20 ani, prevăzut de art. 47 alin, (1) lit. c) din Legea 19/2000, respectiv stagiul complet de 

cotizare corespunzător handicapului mediu, recalcularea fiind făcută începând cu data de 

01.09.2005. 

Această din urmă decizie formează obiectul controlului jurisdicțional în litigiul 

pendinte. 

Problema litigioasă o constituie împrejurarea dacă, schimbarea ulterioară înscrierii la 

pensie a gradului de handicap afectează drepturile de pensie stabilite, sub aspectul reducerii 

varstei de pensionare, stagiului de cotizare și implicit a punctajului. 

Pentru perioada supusă revizuirii (începând cu data de 01.09.2005) normele legale 

incidente sunt: Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, HG 1550/2004 privind efectuarea operaţiunilor de evaluare în vederea recalculării 

pensiilor din sistemul public, stabilite în fostul sistem al asigurărilor sociale de stat potrivit 

legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în conformitate cu Legea nr. 19/2000, OUG 

102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap și OUG 

4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al 

asigurărilor sociale de stat. 

Potrivit dispozițiilor art. 41 (1) din Legea 19/2000 ”Pensia pentru limita de vârstă se 

acorda asiguraţilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, condiţiile privind vârstă 

standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.” 

În ceea ce privește persoanele asigurate care au realizat un stagiu de cotizare în 

condiţii de handicap preexistent calităţii de asigurat, în funcţie de gradul handicapului, 

dispozițiile art. 47 din Legea 19/2000 prevăd că ”beneficiază de reducerea stagiilor de 

cotizare şi a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3, astfel: 

 a) cu 15 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin o 

treime din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap grav; 

 b) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat cel puţin doua 

treimi din stagiul complet de cotizare, pentru cei cu handicap accentuat; 

 c) cu 10 ani, reducerea vârstei standard de pensionare, dacă au realizat stagiul complet 

de cotizare, pentru cei cu handicap mediu.” 

Potrivit art. 2 alin. 4 din HG 1550/2004 ”Pentru persoanele beneficiare de pensii 

stabilite în condiţii prevăzute de acte normative cu caracter special, stagiul complet de 

cotizare utilizat la determinarea punctajului mediu anual este vechimea în muncă necesară 

deschiderii dreptului de pensie prevăzută de aceste acte normative.” 

În persoanelor cu handicap, stagiul complet de cotizare este prevăzut de art.44 din 

OUG nr. 102 din 29 iunie 1999, text potrivit căruia: „Persoanele cu handicap grav, accentuat 

sau mediu, încadrate cu contract individual de munca, beneficiază de următoarele drepturi de 

protecţie specială: f) pensionarea la cerere pentru limita de varsta pentru: 

 1. persoanele cu handicap grav, la o vechime în munca realizată de la data dobândirii 

handicapului de minimum 15 ani bărbaţii şi de minimum 10 ani femeile; 

 2. persoanele cu handicap accentuat, la o vechime în munca realizată de la data 

dobândirii handicapului de minimum 20 de ani bărbaţii şi minimum 15 ani femeile; 

 3. persoanele cu handicap mediu, la o vechime în munca realizată de la data 

dobândirii handicapului de minimum 25 de ani bărbaţii şi minimum 20 de ani femeile.” 

Curtea notează că se impun a fi reținute și dispozițiile art. 3 și 4 din HG 1550/2004 

potrivit cărora. ”Prin data deschiderii dreptului la pensie se înţelege data la care persoana în 



cauză a fost înscrisă la categoria de pensie de care beneficiază sau care i se cuvine la data 

începerii operaţiunilor de evaluare”, „Condiţiile necesare deschiderii dreptului la pensia de 

care persoana beneficiază sau i se cuvine, la data începerii operaţiunilor de evaluare, se 

consideră îndeplinite.” 

Din interpretarea sistematică și teleologică a textelor de lege menționate rezultă că la 

data înscrierii inițiale la pensie sunt stabilite elementele necesare deschiderii dreptului la 

pensie pentru limită de vârstă sub aspectul vârstei de pensionare și a stagiului de cotizare. 

Schimbarea ulterioară înscrierii la pensie a gradului de handicap, cum s-a întâmplat în cazul 

contestatoarei (din gradul III în gradul II) nu afectează drepturile de pensie acordate și prin 

urmare nu deschide dreptul la o o nouă recalculare. 

Potrivit dispozițiilor art. 169 alin.1 din Legea 19/2000 legiuitorul a prevăzut că 

”Pensia poate fi recalculata prin adăugarea stagiilor de cotizare nevalorificate la stabilirea 

acesteia.” 

Prin urmare pensia poate fi recalculată doar prin adiționarea altor stagii de cotizare 

realizate după pensionare și nu ca urmare a schimbării încadrării în gradul de handicap. 

Dispozițiile art. 2 alin.1 din OUG 4/2015 prevăd că ”Recalcularea prevăzută la art. 1 

se efectuează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, cu 

respectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor prezentei 

ordonanţe de urgenta.” 

Ceea ce s-a urmărit prin recalcularea pensiilor în procedura prevăzută de OUG 4/2005 

este, așa după cum se notează în expunerea de motive a fost ca prin acest proces să fie 

respectat principiul ca"la condiţii egale de pensionare, pensii egale, indiferent de anul iesirii la 

pensie", cee ace nu este cazul contestatoarei. 

Prin urmare, Curtea constată că Decizia nr.37713 din 19.05.2017, emisă de intimata 

Casa Judeţeană de Pensii Vaslui este legală și temeinică. 

Pentru aceste considerente, Curtea constatând întemeiate criticile apelantei, în temeiul 

dispozițiilor art. 480 NCPC admite apelul, schimbă în tot sentința în sensul că respinge 

contestaţia formulată de X împotriva Deciziei nr. 37713 din 19.05.2017, emisă de intimata 

Casa Judeţeană de Pensii Vaslui. 

 

5. Acțiune privind acordarea grupei superioare de muncă pe perioade anterioare 

datei de 1.04.2001, prin asimilare, pe baza concluziilor unei expertizei 

tehnice efectuate în prezent. Netemeinicie în raport de temeiurile de drept 

invocate, respectiv HG 1223/1990, Ordinul 50/1990 și de considerentele, 

obligatorii, ale Deciziei în interesul legii nr. 9/16.05.2016 a ÎCCJ  

Curtea de Apel Iași, Secția pentru litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 

36/23.01.2018 

Prin sentința civilă nr. 1001/17.05.2017, Tribunalul Iaşi a hotărât: 

„Admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant a Sindicatului Drumarilor 

„ER” pentru reclamanţii A., B. şi C. şi, în consecinţă: 

Anulează acţiunea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER” în numele şi pentru 

reclamanţii A., B. şi C., în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. (fosta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 



România S.A.) prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, pentru lipsa dovezii 

calităţii semnatarului cererii de reprezentant al reclamanţilor. 

Admite în parte acţiunea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi 

pentru reclamanţi în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. (fosta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din 

România S.A.) prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj. 

Constată că activitatea desfăşurată de reclamanţi se încadrează în grupa a II-a de 

muncă în procent de 100%. 

Obligă pârâta să elibereze câte o adeverinţă fiecărui reclamant, din care să rezulte 

încadrarea în grupa a II-a de muncă potrivit prezentei hotărâri, cu precizarea dacă au fost sau 

nu achitate contribuţiile de asigurări sociale, corespunzătoare grupei a II-a de muncă. 

Respinge cererea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru 

reclamantul X, în contradictoriu cu pârâta, privind constatarea încadrării în grupa a II – a de 

muncă a activităţii desfăşurate în perioada 29.10.1998 – 25.04.1999. 

Respinge cererea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru 

reclamanta Y, în contradictoriu cu pârâta, privind constatarea încadrării în grupa a II – a de 

muncă a activităţii desfăşurate în perioada 01.10.1995 - 30.09.1996. 

Respinge cererea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru 

reclamanta Z., în contradictoriu cu pârâta, privind constatarea încadrării în grupa a II – a de 

muncă a activităţii desfăşurate în perioada 17.12.1991 - 31.05.1992. 

Respinge cererea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru 

reclamanta W., în contradictoriu cu pârâta, privind constatarea încadrării în grupa a II – a de 

muncă a activităţii desfăşurate în perioada 17.12.1991 - 31.05.1992. 

Respinge cererea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru 

reclamantul Q., în contradictoriu cu pârâta, privind constatarea încadrării în grupa a II – a de 

muncă a activităţii desfăşurate în perioada 01.06.1990 - 30.09.1996.  

Respinge cererea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru 

reclamanta T., în contradictoriu cu pârâta, privind constatarea încadrării în grupa a II – a de 

muncă a activităţii desfăşurate în perioada 01.06.1990 - 30.09.1996. 

Respinge cererea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru 

reclamantul K., în contradictoriu cu pârâta, privind constatarea încadrării în grupa a II – a de 

muncă a activităţii desfăşurate în perioada 01.06.1990 - 30.09.1996. 

Obligă pârâta să achite Sindicatului Drumarilor „ER” suma de 13.556 lei cu titlu de 

cheltuieli de judecată. 

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut că reclamanții sunt salariații 

pârâtei Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. (fosta Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.), Direcţia Regională de 

Drumuri şi Poduri Cluj, fiind angajați pe posturile de controlor trafic, casier, șef agenție, șef 

tură, șef tură taxare, desfășurându-și activitatea în cadrul ACI Borș. 

Prin acțiunea introductivă, reclamanţii au solicitat să se constate că, în perioadele 

indicate, au desfăşurat activitate care se încadrează în grupa a II – a de muncă, în procent de 

100% și să fie obligată pârâta la eliberarea unei adeverinţe în acest sens. 

Potrivit disp. art. 2 din Ordinul nr. 50/1990, „în grupa II de muncă se încadrează 

locurile de muncă, activităţile şi categoriile profesionale cuprinse în anexa nr. 2”, iar potrivit 

disp. art. 3, „Beneficiază de încadrarea în grupele I şi II de muncă, potrivit celor menţionate, 

fără limitarea numărului, personalul care este în activitate: muncitori, ingineri, subingineri, 



maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi 

alte categorii de personal care lucrează efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în 

anexele nr. 1 şi 2. Beneficiază, de asemenea, de aceleaşi drepturi personalul muncitor din 

construcţii-montaj sau din alte activităţi, care realizează lucrări de extinderi, modernizări sau 

reparaţii ale capacităţilor de producţie şi care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu 

personalul beneficiarului încadrat în grupele I şi II de muncă”. 

Potrivit disp. art. 5 din Ordinul nr. 50/1990, „Existenţa condiţiilor deosebite la locurile 

de muncă cu noxe trebuie să rezulte din determinările de noxe, efectuate de către organele 

Ministerului Sănătăţii sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităţilor. Aceste 

determinări trebuie confirmate de către inspectorii de stat teritoriali pentru protecţia muncii 

care, la data efectuării analizei, constata ca s-au aplicat toate măsurile posibile de normalizare 

a condiţiilor şi ca toate instalaţiile de protecţie a muncii funcționau normal. Buletinele de 

determinare prin expertizare, care se eliberau pentru locurile cu condiţii grele sau periculoase 

de muncă, nu mai sunt necesare”. 

Potrivit disp. art. 6 din Ordinul nr. 50/1990, „Nominalizarea persoanelor care se 

încadrează în grupele I şi II de muncă se face de către conducerea unităţilor împreună cu 

sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în 

care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii 

nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, 

iradiere sau infectare etc.)”, iar potrivit disp. art. 7 „Încadrarea în grupele I şi II de muncă se 

face proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu 

condiţia ca, pentru grupa I, personalul sa lucreze în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru 

grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru”. De asemenea, potrivit disp. art. 8, „Perioada 

de timp în care o persoană are sarcina să lucreze integral sau o parte din programul de muncă 

în astfel de locuri se stabileşte prin dispoziţia conducerii unităţii sau prin prevederile legale 

care reglementează atribuţiile de serviciu ce revin fiecărei persoane în raport cu funcţia 

îndeplinită”. 

În consecință, raportat la dispozițiile legale menționate, încadrarea activităţii 

desfăşurate de salariați în grupe superioare de muncă, presupune analizarea condiţiilor 

concrete în care se desfăşoară această activitate, raportată la o anumită perioadă din 

programul de lucru. Principiul de bază al încadrărilor în grupele de muncă este cel al analizei 

condiţiilor de muncă, care trebuie să aibă în vedere condiţiile concrete de lucru cum ar fi 

lucrul în mediu toxic, program de lucru, factori nocivi, etc.  

Potrivit art. 1 din H.G. nr. 1223/1990, „Personalul care este în activitate şi care a lucrat 

la locurile de muncă sau activităţile cu condiţii de muncă nocive, grele sau periculoase de pe 

şantierele de construcţii-montaj, grupurile de şantiere şi întreprinderile-şantier, inclusiv 

unităţile de deservire ale acestora: bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, unităţile de 

mecanizare se încadrează în grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga 

perioadă efectiv lucrata după 18 martie 1969”, iar potrivit art. 2 din acelaşi act normativ, 

„Nominalizarea persoanelor care se încadrează în grupa a II-a de muncă, se face de consiliile 

de administraţie, împreună cu sindicatele libere din unităţi”. 

Din cuprinsul Notei nr. 1596/DP/1990 rezultă că „… având la bază nota de 

fundamentare – condiţii grele de muncă, datorită lucrului în aer liber, sub influenţa 

permanentă a intemperiilor (ploi, zăpezi, vânt) şi temperaturilor mediului ambient, lucru în 

general la înălţimi mari – pe schelă cu asigurarea în centură – sub nivelul solului – în săpături 



deschise – în subteran – efort fizic mare – lucru prestat 10-12 ore/zi – s-a emis HG nr. 

1223/1990”. 

Prin adresa nr. P.93/1077/mai 1991 emisă de Ministerul Transporturilor, Administraţia 

Naţională a Drumurilor, s-a comunicat către DRDP faptul că „prevederile H.G. nr. 1223/1990 

se aplică în cadrul unităţilor de drumuri în ceea ce priveşte încadrarea personalului în grupa a 

II – a de muncă, întrucât prin prevederile Decretelor nr. 162/1973 şi nr. 401/1974 au fost 

asimilate cu unităţile construcţii-montaj având aceleaşi condiţii de lucru în aer liber şi sub 

efectul intemperiilor şi altor factori climatici, utilizând aceleaşi tehnologii, utilaje, materiale, 

meserii şi funcţii ca şi unităţile de construcţii drumuri şi poduri”. 

Din cuprinsul adresei nr. 12584/09.07.1992 rezultă că „lucrările de drumuri şi poduri 

fac parte integrantă din activitatea de construcţii conform Schemei de clasificare a ramurilor 

economiei naţionale, indiferent de subordonarea administrativă, inclusiv cele din Direcţiile 

Judeţene de Drumuri şi Poduri. În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 

1223/1990, personalul care desfăşoară o astfel de activitate se încadrează în grupa II de 

muncă, în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă lucrată după data de 18 martie 1969. 

La acordarea grupei a II – a de muncă, Consiliile de Administraţie, împreună cu sindicatele 

libere, trebuie să respecte metodologia Ordinului nr. 50/1990, iar personalul să fie organizat 

cel puţin în formaţii de lucru şi să-şi desfăşoare activitatea în condiţii de muncă nocive, grele 

sau periculoase, conform Hotărârii Guvernului nr. 1223/1990”. 

Prin adresa nr. P.92/2733/16.07.1992 emisă de Administraţia Naţională a Drumurilor, 

s-a comunicat către DRDP faptul că prin adresa 12584/09.07.1992 s-a confirmat că lucrările 

de drumuri şi poduri fac parte integrantă din activitatea de construcţii, conform Schemei de 

clasificare a ramurilor economiei naţionale, indiferent de subordonarea administrativă, 

inclusiv cele din direcţiile judeţene de drumuri şi poduri, confirmându-se, implicit, şi dreptul 

unităţilor de drumuri şi poduri de a aplica prevederile H.G. nr. 1223/1990 şi a Notei nr. 

1596/1990. Anexa nr. 1 la adresa nr. P.92/2733/16.07.1992 cuprinde exemple de determinare 

a perioadelor de activitate desfăşurate în grupa a II – a de muncă, conform reglementărilor din 

H.G. nr. 1223/1990, Nota nr. 1596/1990 şi act MMPS nr. 12584/1991, la exemplul nr. 4 

menţionându-se „taxator, încasator la staţia de taxare la puncte de frontieră, sau trecere pe 

poduri, viaducte, tunele …”. 

În speţă, a fost efectuată o expertiză tehnică protecţia muncii, având următoarele 

obiective: identificarea mediului de lucru al reclamanţilor; să se precizeze dacă reclamanţii şi-

au desfăşurat activitatea în condiţii grele de muncă, riscurile la care au fost supuşi, condiţiile 

de microclimat; să se precizeze dacă activitatea desfăşurată de reclamanţi în perioadele 

indicate în acţiune se încadrează în grupa a II – a de muncă.  

S-a concluzionat prin raportul de expertiză că activitatea reclamanţilor, angajaţi pe 

posturile de controlor trafic, casier, şef agenţie, şef tură, se desfăşoară „preponderent în teren, 

afară, condiţiile de microclimat fiind cele ale mediului ambiant, cu temperaturi variabile, 

extreme, presiune atmosferică şi umiditate variabile”. Tot din cuprinsul raportului de 

expertiză rezultă că reclamanţii au beneficiat de spor pericol/spor periculozitate sau de spor 

condiţii grele de muncă. 

Reţine expertul faptul că activitatea reclamanţilor s-a desfăşurat în tură permanentă pe 

timp de zi şi timp de noapte, în aer liber preponderent (mai mult de 70% din programul de 

lucru), în condiţii atmosferice concrete în toate anotimpurile: primăvară, vară, toamnă, iarnă, 

căldură/caniculă, ploaie, viscol, tunete, fulgere, trăsnete, ninsoare, frig, ger sau temperaturi 

normale. Prin natura activităţii, sarcinile, atribuţiile şi responsabilităţile postului ocupat în 



perioada de referinţă (controlor trafic, şef tură sau şef agenţie), lucrătorii petenţi au fost 

permanent în contact cu persoane străine, au interacţionat permanent cu E.M. (echipamente de 

muncă/maşini şi instalaţii sau autovehicule în tranzit). Tot astfel, expertul precizează că, în 

opinia sa, condiţiile de muncă specifice în care şi-au desfăşurat activitatea reclamanţii în 

perioada de referinţă, se pot încadra în categoria activităţilor desfăşurate în condiţii grele de 

muncă, riscurile de accidentare şi boli profesionale rămânând şi după aplicarea planurilor de 

prevenire şi protecţie şi a instrucţiunilor proprii/specifice, aceste considerente fiind susţinute 

şi de sporurile la salariul de bază acordate reclamanţilor, respectiv: spor de periculozitate, 

pentru condiţii grele de muncă, sporul de drum sau pentru siguranţa circulaţiei. 

Tot din cuprinsul raportului de expertiză rezultă că, analizând activitatea 

reclamanţilor, rezultă că aceasta este deosebit de complexă şi presupune expunere, 

suprasolicitări, riscuri şi noxe specifice, determinate de: complexitatea şi responsabilitatea 

sarcinilor de muncă; lucrul cu valori monetare inclusiv în valută, fără a fi respectate condiţiile 

de protecţie specifice şi asigurare împotriva furtului; regimul de muncă în ture alternative, cu 

durata de 12 or, în mod sistematic peste programul normal de lucru prevăzut în Codul muncii, 

care conduce la oboseală accentuată prin tulburarea ritmului cardiac; suprasolicitarea 

organului vizual prin lucru permanent cu echipamente ecran de vizualizare; suprasolicitare 

fizică; expunere la noxe determinate de gazele de eşapament ale autovehiculelor grele de 

transport, cu motoare Diesel clasice, la care se face cântărirea în mers şi care, în perioada în 

litigiu, nu au fost prevăzute cu catalizatori şi dispozitive antipoluante de reducere a noxelor; 

expunerea permanentă la microclimat nefavorabil, specific lucrului în aer liber cu temperaturi 

extreme, curenţi de aer şi intemperii; riscul lovirii de către mijloacele de transport în mişcare, 

în condiţiile lipsei unei platforme amenajate corespunzător. 

Pentru toate aceste motive, expertul a concluzionat că activitatea desfăşurată de 

reclamanţi, în perioadele menţionate, se încadrează în grupa a II – a de muncă, în procent de 

100%, conform Ordinului nr. 50/1990, anexa 2, poz. 160, coroborat cu H.G. nr. 1223/1990. 

Pe cale de consecinţă, faţă de toate înscrisurile depuse la dosar, având în vedere şi 

concluziile raportului de expertiză, instanţa de fond a apreciat că este întemeiată cererea 

reclamanţilor de a se constata că activitatea desfăşurată de aceştia, angajați pe posturile de 

controlor trafic, casier, șef agenție, șef tură, șef tură taxare în cadru ACI Bors, se încadrează în 

grupa a II- a de muncă în procent de 100%. 

Referitor la perioadele în care reclamanții au desfășurat activități încadrate în grupa a 

II-a de muncă, instanța de fond a avut în vedere perioadele indicate de către expert, reținând 

totodată că aceste perioade sunt diferite de cele indicate prin acțiunea introductivă, în ceea ce-

i privește pe reclamanții X, Y, Z., W., Q., T., K.. 

Reținând ca întemeiată cererea reclamanților de a se constata că activitatea desfăşurată 

se încadrează în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, tribunalul a constatat că este 

întemeiată și cererea acestora de obligare a pârâtei la eliberarea unei adeverinţe din care să 

rezulte încadrarea în grupa a II-a de muncă potrivit prezentei hotărâri, cu precizarea dacă au 

fost sau nu achitate contribuţiile de asigurări sociale, corespunzătoare grupei a II-a de muncă. 

Raportat considerentelor expuse , instanța de fond a constatat că este întemeiată în 

parte acţiunea formulată de Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele şi pentru reclamanţii X. în 

contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

(fosta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A.) prin 

Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj, a constatat că activitatea desfăşurată de 

reclamanţi se încadrează în grupa a II-a de muncă în procent de 100%, în conformitate cu 



concluziile raportului de expertiză, și a obligat pârâta să elibereze câte o adeverinţă fiecărui 

reclamant, din care să rezulte încadrarea în grupa a II-a de muncă potrivit prezentei hotărâri, 

cu precizarea dacă au fost sau nu achitate contribuţiile de asigurări sociale, corespunzătoare 

grupei a II-a de muncă. 

În temeiul disp. art. 453 Cod procedură civilă, instanța a obligat pârâta să achite 

Sindicatului Drumarilor „ER” suma de 13.556 lei cu titlu de cheltuieli de judecată (onorariu 

avocat, onorariu expert). La stabilirea cuantumului cheltuielilor de judecată, instanța de fond a 

avut în vedere disp. art. 451 alin. 2 Cod procedură civilă, potrivit cărora „instanţa poate, chiar 

şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată reprezentând onorariul 

avocaţilor, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau 

complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de 

circumstanţele cauzei. Măsura luată de instanţă nu va avea niciun efect asupra raporturilor 

dintre avocat şi clientul său”. Având în vedere complexitatea cauzei şi volumul de muncă, 

precum şi faptul că în această fază procesuală apărătorul ales al reclamanţilor a fost prezent la 

4 termene de judecată (din 9 termene acordate), instanţa a apreciat că aplicarea unei cenzuri a 

onorariului avocatului apare ca fiind rezonabilă, sens în care, în stabilirea cheltuielilor de 

judecată, va fi avută în vedere suma de 2500 lei reprezentând onorariu avocat. De asemenea, 

la stabilirea cheltuielilor de judecată, instanţa nu a avut în vedere şi onorariul achitat de 

reclamanţi expertului consultant, având în vedere faptul că desemnarea unui expert parte este 

opţională şi nu obligatorie, alegerea unui expert parte fiind un drept al părţilor ce nu trebuie 

pus în sarcina celeilalte părţi.  

 Împotriva acestei sentințe au declarat apel CN.A.I.N.R. S.A, prin Direcţia Regionala 

Drumuri si Poduri Cluj și Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele si pentru reclamanţi, 

criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie. 

 Arată apelanta-intimată CN.A.I.N.R. S.A, în apelul său, că prin expertiza efectuată la 

fond expertul a reţinut, in mod eronat că pentru perioadele solicitate, activitatea reclamanţilor 

se încadrează in grupa a II a de munca in procent de 100%, condiţiile efective de munca, 

întrunind toate criteriile de încadrare in aceasta grupa. 

Pentru a ajunge la aceasta concluzie, expertul a considerat că reclamanţii îşi desfăşoară 

activitatea de control in aer liber, în temperaturi extreme, sunt expuşi la zgomot, sunt 

suprasolicitaţi psihic si simt supuşi unui stres profesional . A mai reţinut ca angajatorul, cat si 

locurile de munca ale petenților nu se regăsesc în listele anexa ale Ordinului nr.50/1990, dar 

in nota de fundamentare la H.G. nr. 122/1990 se arata ca, pentru eliminarea unor inechităţi, se 

pot acorda grupe de munca daca se lucrează In aer liber, intemperii, lucru prestat de 10-12 

ore/zi. 

Nu sunt contestate condiţiile grele in cate îşi desfăşoară activitatea reclamanţii, in 

acest sens fiind acordate sporuri pentru condiţii grele si periculoase , in funcţie de numărul de 

ore prestate efectiv in aceste condiţii. 

Expertul numit in cauza nu a ţinut însă cont in efectuarea raportului de expertiza de 

următoarele aspecte: 

1. perioada de timp, respectiv 1990-2001, pentru care se solicita încadrarea în grupa a 

II a de munca. 

Concluziile expertului au fost emise pe baza situaţiei existente in prezent la locul de 

munca iar in cuprinsul raportului nu se face referire la dinamica traficului din perioada 

solicitata, dinamica care influenţează in mod direct activitatea desfăşurata în condiţiile 

descrise in raport, la creşterea activităţii de transport si implicit a activităţii reclamanţilor după 



aderarea Românie la Uniunea Europeana, precum si la dezvoltarea acestui domeniu ca rezultat 

al liberei circulaţii a mărfurilor. 

Astfel, în recensământul trafic realizat de către societate, pentru poziţia kilometrica 

D.N. 1 KM.638+050 - localizarea aproximativa a punctului de lucru A.C.I. Bors, s-au 

înregistrat in traficul pe un interval orar de 24 de ore din anul 1990, un număr de 4853 de 

autovehicule, în anul 1995, tot pentru aceeaşi poziţie kilometrică si acelaşi interval orar de 24 

ore, s-a înregistrat un trafic de 6054 de autovehicule, in timp ce in anul 2000 s-a înregistrat un 

trafic de 6763 de autovehicule intr-un interval orar de 24 de ore. In anul 2015, datorita 

dinamicii traficului, aderarea tarii la Uniunea Europeana, libera circulaţiei a mărfurilor, s-a 

înregistrat un trafic de 13.381 de autovehicule. 

Din compararea perioadei pentru care s-a solicitat acordarea grupei de munca (1990-

2000) si până în anul 2015 s-a înregistrat o creştere a traficului de 8.528 de autovehicule pe zi. 

Aceasta creştere a traficului influenţează condiţiile de munca temperatura, zgomot, stres, 

precum si activitatea, reclamanţii fiind nevoiţi sa stea mai mult timp afara pe pista. 

În mod eronat expertul nu s-a raportat la activitatea reclamanţilor in perioada solicitata 

prin acţiune, deși putea sa solicite aceste date de la angajator sau prin consultarea statisticilor 

furnizate de către Comisia Naţionala de Prognoza, instituţie care realizează în mod curent 

prognoze cu privire la evoluţia acestui sector. 

Nu a fost determinat corect procentul de desfăşurare a activităţii in condiţii grele, nici 

in prezent, nici pentru perioada solicitata, expertul reţinând, in mod eronat, ca activitatea 

desfăşurata de reclamanţi în condiţii deosebite de munca este in procent de 100%. În prezent, 

cu un trafic de 13.381 de autovehicule pe zi, conform datelor recensământului rutier din 2015, 

se desfăşoară munca in condiţii periculoase, pentru care se plăteşte sporul prevăzut de CCM, 

in procent de maxim 50% din întreaga activitate desfăşurata intr-o luna. 

Din datele prezentate, rezulta ca reclamanţii, nici in condiţiile actuale ale dinamicii 

traficului si ale dezvoltării sectorului de transport, nu îşi desfăşoară minim 70% din activitate 

in condiţii grele. 

Mai susține că a formulat obiecțiuni cu privire la concluziile expertului, însa acestea 

au fost respinse de prima instanță. 

Având in vedere faptul că expertul nu a ţinut cont de aceste date si situaţii, consideră 

ca aceasta proba nu poate fi luata in considerare in pronunţarea soluției. 

Sub aspectul legalităţii sentinţei, arată că Ordinul 50/1990 reglementează expres 

criteriile pe baza cărora se stabilesc locurile de munca ce se încadrează in grupa I si a II –a 

munca, organele care sunt competente sa facă aceste încadrări, metodologia pe baza cărora 

unităţile efectuează încadrarea. Aceste prevederi legale statuează faptul ca încadrarea locurilor 

de munca din diferite unităţi în grupele I si II si normalizarea persoanelor care se încadrează 

în grupa de munca au caracterul unor acte de organizare interna a unitaților. 

Potrivit art. 3 din Ordinul nr. 50/1990 „beneficiază de încadrarea in grupele I si II de 

munca, potrivit celor menţionate, fără limitarea numărului, personalul care este in activitate : 

muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întruneşte si reparaţii, 

controlori tehnici de calitate, precum si alte categorii de personal care lucrează efectiv la 

locurile de munca si activităţile prevăzute in anexele nr. 1 si 2. 

Beneficiază, de asemenea, de aceleaşi drepturi personalul muncitor din construcții-

montaj sau diferit de alte activităţi, care realizează lucrări de extinderi, modernizări sau 

reparaţii ale capacităţilor de producţie si care îşi desfăşoară activitatea in aceleaşi condiţii cu 

personalul beneficiarului încadrat in grupele I si II de munca. 



De asemenea, potrivit art. 6 din acelaşi act normativ, nominalizarea persoanelor care 

se Încadrează in grupele I si II de munca se face de către conducerea unităţilor împreuna cu 

sindicatele libere din unităţi , ţinându-se seama de condiţiile deosebite de munca concrete in 

care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective (nivelul noxelor existente, condiţii 

nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizica sau nervoasa, risc deosebit de explozie, 

iradiere sau infectare etc.). 

Articolul 7 al textului de lege prevede ca încadrarea in grupele I si II de munca se face 

proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de munca incluse in aceste grupe, cu condiţia 

ca pentru grupa H sa se lucreze cel puţin 70% din programul de lucru. 

În aplicarea acestor texte de lege, conducerea societăţii a stabilit locurile de munca cu 

condiţii deosebite încadrate in grupa a II-a, menționându-le in mod expres. La nivelul DRDP 

Cluj au fost încadraţi in grupa a II-a muncitorii din cadrul secţiilor de drumuri naţionale şi cei 

de la laboratorul Cluj, nu si personalul angajat la punctele de trecere a frontierei - ACI-uri. 

Si in Hotărârea nr. 1223/1990 privind încadrarea in grupa II-a de munca , în vederea 

pensionarii, a unor locuri de munca sau activităţi din construcţii –montaj, invocata de către 

reclamanţi in susţinerea acţiunii, se prevede la art. 1: personalul care este in activitate si a 

lucrat la locurile de munca sau activităţile cu condiţii de munca nocive, grele sau periculoase 

de pe şantierele de construcții-montaj, grupurile de şantiere si întreprinderile – şantier, 

inclusiv unităţile de deservire a acestora: bazele de producţie, depozitele, laboratoarele, 

unităţile de mecanizare se încadrează in grupa II de munca in vederea pensionarii, pentru 

perioada efectiv lucrata după 18 martie 1969. 

La art. 2 din acelaşi act normativ se prevede ca nominalizarea persoanelor care se 

încadrează in grupa a II-a de munca, se face de consiliile de administraţie , împreuna cu 

sindicatele libere din unităţi. Tabelele cu persoanele angajate in cadrul DRDP Cluj care au 

fost încadrate in grupa a II-a de munca au fost aprobate de către organismul de conducere 

competent la acea data, respectiv Comitetul Director. Intre persoanele care figurează in aceste 

tabele nu se regăsesc angajaţii din ACI Bors, care au calitatea de reclamanţi in prezentul 

dosar. De altfel, la nivel de DRDP Cluj Central au fost încadraţi in grupa II de munca doar 

salariaţii din cadrul laboratorului de încercări. 

Astfel, potrivit adresei nr. R345/22.05.2001 emisa de Ministerul Muncii si Solidarităţi 

Sociale - Inspecția Muncii, se stipulează in mod expres faptul ca nu pot fi încadraţi in grupa 

II–a: frezorii, strungarii, electricienii, casierii taxare, controlorii trafic, ACI, EMCATR, 

PCTF, şefi agenţie taxare, şefi EMCATR, şefi tura taxare, precum si alte categorii 

profesionale care nu lucrează nemijlocit pe şantier. 

Din nici un înscris depus in probațiune nu rezulta ca reclamanții îndeplineau condiţiile 

pentru acordarea grupei a II-a de munca. 

Având în vedere că pentru angajații din grupele superioare de munca angajatorul a fost 

obligat sa achite cote de contribuţii suplimentare, s-ar încălca şi principiul contributivităţii, 

conform căruia fondurile de asigurări sociale se constituie pe baza contribuţiilor datorate de 

persoanele fizice şi juridice participante la sistemul public, drepturile de asigurări sociale 

cuvenindu-se pe temeiul contribuţiilor de asigurări sociale plătite. La nivel de DRDP Cluj nici 

nu s-au făcut propuneri in sensul acordării grupei II salariaţilor din ACI-uri. În consecinţa nu 

s-au achitat contribuţiile de asigurări sociale corespunzătoare grupei a II-a de munca pentru 

reclamanţi, ci doar pentru pe salariaţii care figurează pe tabelele aprobate de către Comitetul 

Director al DRDP Cluj. 

Pentru aceste motive, solicită admiterea apelului și respingerea acțiunii.  



Sindicatul Drumarilor „ER”, în numele si pentru reclamanţi, în apelul său, arată că se 

impune diminuarea onorariului de expert stabilit la fondul cauzei, susținând că eronat prima 

instanță a admis solicitarea expertului de acordare in totalitate a onorariului de expert. 

OG nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiza tehnica judiciara si 

extrajudiciara prevede la art. 23 (1) Onorariul definitiv pentru expertiza tehnica judiciara se 

stabileşte de organul care a dispus efectuarea expertizei/ in funcţie de complexitatea lucrării, 

de volumul de lucru depus si de gradul profesional ori ştiinţific al expertului sau al 

specialistului. Apreciază că onorariul de 10.956 lei, admis de către prima instanţă, este 

disproporţionat raportat la complexitatea cauzei si circumstanţele acesteia. Munca desfăşurata 

de expert pentru efectuarea raportului de expertiza nu este una care sa fi vizat o cauza 

complexa, noua sau dificila. Obiectivele la care expertul a trebuit sa răspundă sunt de o 

complexitate redusa, nejustificându-se onorariul solicitat. 

Pentru aceste motive, solicită admiterea apelului, modificarea în parte a sentinţei 

atacate, în sensul diminuării onorariului de expert. 

În drept, invocă art. 460 si urm. Cpc. 

Reclamanții –intimați au formulat întâmpinare la apelul CNAIR SA, solicitând 

respingerea apelului. 

Arată că principiul de baza al încadrării in grupele de munca este cel al analizei 

condiţiilor de munca, care trebuie sa aba in vedere condiţiile concrete de lucru, cum ar fi 

mediul toxic, program de munca, factori nocivi etc. 

Din raportul de expertiza efectuat in cauza rezulta ca se justifica o încadrare în procent 

de 100% pentru activitate permanenta in teren, la locul de munca. De altfel Ordinul 

nr.50/1990 a suferit nenumărate modificări si completări, iar pentru unele categorii de 

personal, angajatorii au acordat administrativ grupe superioare de munca, chiar in absenta 

unei enunţări exprese in ordin. În acest sens, al principiului caracterului nelimitativ s-a 

pronunţat si Înalta Curte de Casaţie si Justiţie, prin decizia 258/20.09.2004, potrivit căreia 

Ordinului nr.50/1990 nu i se poate restrânge aplicarea numai la activităţile si funcţiile 

prevăzute in forma iniţiala a actului. Activitatea punctelor de control trecere frontiera este 

permanenta , indiferent de anotimp - condiţii atmosferice, intimații îşi desfăşoară activitatea în 

barăci improvizate, punctul de verificare pentru ieşiri este amplasat necorespunzător, nu există 

o platformă corespunzătoare pentru verificarea autovehiculelor, controlul de trafic este 

efectuat intre coloanele de autovehicule, nu se asigură condiţii corespunzătoare pentru igiena 

personala, nu se face evaluarea factorilor de risc de accidentare sau îmbolnăvire. Activitatea 

ACI este o activitate ce se desfăşoară in condiţii deosebite, cu riscuri, noxe, suprasolicitări 

fizice sau psihice ale organismului lucrătorilor, având in vedere şi specificul activităţii 

regimului de munca cu caracter continuu, pentru asigurarea non stop a circulaţiei rutiere, 

justificându-se o încadrare în procent de 100% pentru activitate permanenta in teren, la locul 

de munca. Grupa II de munca se aplica la personalul din construcţii si implicit din sectorul de 

drumuri din anul 1969. Totodată, in vederea punerii in practica a acestor acte normative, 

apelanta a emis si adresa nr.92/2733 prin care arata următoarele: Urmare a intervenţiilor AND 

si Federaţiei Sindicatelor Libere a Drumarilor din România, Ministerul Muncii si Protecţiei 

Sociale cu acceptul Ministerului Sănătăţii si Departamentului Protecţiei Muncii, cu actul nr. 

12584/1992 se confirmă că lucrările de drumuri si poduri fac parte integranta din activitatea 

de construcţii, conform schemei de clasificare a ramurilor economiei naţionale indiferent de 

subordonarea administrativa, inclusiv cele din direcţiile judeţene de drumuri si poduri. 

Consiliile de administraţie, împreuna cu sindicatele libere vor nominaliza activităţile (lucrări 



si prestaţii), locurile de munca, funcţiile si persoanele care se încadrează in grupa a II a de 

munca potrivit metodologiei din ordinul nr.50/1990, a HG nr.1223/1990 si a precizărilor din 

nota nr. 1596/1990. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma criticilor formulate , a probatoriului 

cauzei și a dispozițiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de CNAIR SA, 

prin Direcția Drumuri si Poduri Cluj, este fondat. 

Reclamanții-intimați, membri de sindicat, au desfășurat în perioada 1990 - 01.04.2001 

activitate de controlor trafic și, parțial, șef de tură/șef ACI, șef agenție, la punctul de control 

pentru trecerea frontierei Borș, ce aparține de Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Cluj 

din cadrul CNAIR SA (fosta CNADNR SA). 

În esenţă, încadrarea activităţii unei persoane în grupa superioară de muncă, potrivit 

reglementărilor conţinute în Ordinul nr. 50/1990 (metodologie comună pentru perioada 1969-

1990, reglementată de acest ordin şi 1990-2001, perioadă reglementată de Ordinul nr. 

125/1990) este supusă mai multor etape : 1. etapa în care angajatorul a identificat în structura 

sa organizatorică locuri de muncă la care se desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de 

muncă dintre cele enumerate în anexele ordinelor; 2. încheierea unui acord între angajator şi 

sindicat cu privire la nominalizarea salariaţilor care desfăşoară activitate la locurile de muncă 

evaluate şi avizate pentru încadrare în grupele I şi a II-a de muncă, precum şi măsurarea 

timpului din programul de lucru în care desfăşoară astfel de activităţi, ţinându-se seama de 

condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea (nivelul noxelor 

existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc 

deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.), stabilite pentru angajator în prima etapă; 3. 

emiterea unui act administrativ de către unitate (proces-verbal, decizie, tabel, hotărârea 

consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor încadrate în 

grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în subteran etc.)  

În speță, reclamanții nu au fost încadrați de către angajator în grupa superioară de 

muncă, prin cererea de chemare în judecată solicitându-se instanței să se substituie 

angajatorului și să dispună, retroactiv, recunoașterea activității din perioade cuprinse între 

1990 și 1.04.2001 ca fiind desfășurată în grupa II de muncă. 

Curtea constată că asupra problemei de drept referitoare la încadrarea în grupa I şi a II-

a de muncă a activităţii desfăşurate anterior datei de 1 aprilie 2001 s-a pronunțat ÎCCJ, în 

recursul în interesul legii, prin Decizia nr. 9/16.05.2016, publicată în MO 891/08.11.2016, 

obligatorie pentru instanțele de judecată.  

Prin această decizie, instanța supremă a stabilit , într-adevăr că: ,,În interpretarea şi 

aplicarea unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei 

Sociale nr. 50/1990, instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale 

judiciară, ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 

martie 1969-1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă”. 

Însă, și considerentele deciziilor în interesul legii sunt obligatorii pentru instanțe, ele 

făcând corp comun cu dispozitivul deciziei.  

Astfel, prin Decizia nr. 9/16.05.2016 ÎCCJ a reținut că ,,neparcurgerea procedurii 

legale de încadrare a salariaţilor în condiţii deosebite de muncă corespunzătoare grupei I sau a 

II-a de muncă, fie pentru că angajatorul a considerat că locurile de muncă din unitate nu 

îndeplinesc astfel de condiţii, fie pentru că a ignorat aplicarea legii (nu a întreprins 

demersurile care se referă la procedura de evaluare a acestor locuri de muncă) pe perioada de 



valabilitate a ordinului, poate fi suplinită, pe cale jurisdicţională, de un litigiu promovat de 

fostul salariat în contradictoriu cu angajatorul şi calificat ca un conflict, supus jurisdicţiei 

muncii, în situaţia premisă a ocupării de către acesta a unui loc de muncă sau a desfăşurării 

unei activităţi dintre cele enumerate limitativ în listele anexe ale Ordinului nr. 50/1990 sau ale 

Ordinului nr. 125/1990 (regăsite în lista celor nominalizate)”. 

Mai departe, examinând modul de interpretare și de aplicare a pct. 3 din Ordinul 

50/1990 referitor la posibilitatea încadrării în grupa I sau a II-a de muncă a activităţii 

desfăşurate de un reclamant, prin asimilarea situaţiei acestuia cu cea a salariaţilor care au 

desfăşurat activităţi în condiţii de muncă identice, în cadrul altor angajatori, pentru care s-a 

recunoscut încadrarea în grupa de muncă indicată prin anexa 1 sau 2 la ordin, ÎCCJ a reținut 

că ,,Aspectul extinderii aplicării Ordinului nr. 50/1990 pentru activităţi similare desfăşurate de 

alţi angajatori şi necuprinse în Lista locurilor de muncă, activităţilor şi categoriilor 

profesionale din varianta consolidată a ordinului a fost dezlegat prin argumentele aduse în 

rezolvarea problemei de la punctul 1 în care s-a statuat că premisa derulării acestei proceduri 

în faţa instanţei este ca tipul de activitate să se regăsească în anexele I şi II ale variantei 

consolidate a ordinului. Per a contrario, nu pot fi adăugate, pe cale pretoriană, alte activităţi şi 

locuri de muncă faţă de cele din anexe, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiţii de muncă 

posibil vătămătoare. Puteau fi nominalizate, prin asimilare, în temeiul dispoziţiilor art. 3, alte 

categorii de personal în activitate ale aceluiaşi angajator decât cele enumerate expres, după 

criteriul: muncitori, ingineri, subingineri etc., cu condiţia generală de a lucra efectiv (acele 

categorii de personal care au lucrat efectiv) în locuri de muncă sau în activităţile nominalizate 

în anexă şi aplicate acelui angajator (alin. 1 al pct. 3) sau personalul muncitor care a realizat 

anumite tipuri de lucrări expres nominalizate în ordin (respectiv extinderi, modernizări sau 

reparaţii ale capacităţilor de producţie) în respectivele unităţi ce au făcut obiectul încadrării, 

acesta fiind motivul pentru care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii (alin. 2 al pct. 3). 

Sintagma "aceleaşi condiţii", contrar opiniei celor care au împărtăşit soluţia extinderii 

domeniului de aplicare a Ordinului nr. 50/1990, nu se referă la condiţiile generale de muncă 

nefavorabile privind nivelul de noxe, microclimat, suprasolicitare fizică sau psihică, riscuri de 

explozii, iradiere etc. ale altor salariaţi aflaţi în raport de muncă cu alţi angajatori în domenii 

ce nu au fost indicate în anexe, ci la condiţiile concrete descrise de alin. 1 şi 2 ale pct. 3 dintr-

un anumit domeniu de activitate nominalizat expres în anexe.” 

În speță, reclamanții solicită să se constate că au desfășurat activitate care se 

încadrează în grupa II de muncă, în perioadele menționate prin acțiune, în care au avut 

calitatea de controlor trafic, șef tură, șef ACI, casier taxator, agent asigurare, considerând că 

și-au desfășurat activitatea în condiții grele de muncă, întrucât au primit spor de condiții 

nocive, periculoase, invocând ca temei legal prevederile HG 1223/1990. 

HG 1123/1990 privind încadrarea în grupa a II-a de muncă, în vederea pensionării, a 

unor locuri de munca sau activităţi din construcţii-montaj, stipula la art. 1 că ,,Personalul care 

este în activitate şi care a lucrat la locurile de munca sau activităţile cu condiţii de munca 

nocive, grele sau periculoase de pe șantierele de construcţii-montaj, grupurile de șantiere şi 

întreprinderile-şantier, inclusiv unităţile de deservire ale acestora: bazele de producţie, 

depozitele, laboratoarele, unităţile de mecanizare se încadrează în grupa a II-a de munca în 

vederea pensionării, pentru întreaga perioada efectiv lucrata după 18 martie 1969”. 

Prin Adresa nr. 12584/09.07.1992, emisă de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și 

Ministerul Sănătății către Ministerul Transporturilor s-a precizat faptul că ,,Lucrările de 

drumuri şi poduri fac parte din activitatea de construcţii, indiferent de subordonarea 



administrativă, inclusiv cele din Direcțiile județene de Drumuri și Poduri. În conformitate cu 

prevederile HG 1223/1990, personalul care desfășoară o astfel de activitate se încadrează în 

grupa a II-a de muncă în vederea pensionării, pentru întreaga perioadă lucrată după data de 

18.03.1969”. 

În același sens este și Adresa nr. 92/2733/16.07.1992, conform căreia de prevederile 

HG 1223/1990 beneficiază și personalul din unitățile de execuție a lucrărilor de drumuri și 

poduri și din cele de deservire a unităților de drumuri (secții, ateliere, formații, colective). 

Și prin adresa cu nr. R345/22.05.2001, trimisă de MMPS - Inspecţia Muncii ca 

răspuns la solicitările Administraţiei Naţionale a Drumurilor nr. 2477/SS/l1.04.2001 şi 

93/400/16.05.2001, se precizează că nu se pot încadra în grupa a II-a de muncă activităţile 

desfăşurate de ,,casierii taxare, controlorii trafic ACI, EMCATR, PCTF, …şefi agenţie taxare 

...” și orice altă categorie profesională care nu lucrează nemijlocit pe șantier. 

În concluzie, Curtea constată că nici în Hotărârea nr. 1223/1990 şi nici în Ordinul nr. 

50/1990, nu se regăseşte activitatea reclamanţilor, de controlor trafic/șef de tură/ șef ACI ca 

fiind încadrată în grupa II de muncă, aceștia solicitând, în fapt, acordarea grupei II de muncă 

de către instanță, prin asimilare cu personalul de pe șantierele de construcţii-montaj, 

considerând că și-au desfășurat activitatea în aceleași condiții grele și periculoase. 

 Referitor la expertiza efectuată în cauză, Curtea apreciază că aceasta nu este o probă 

concludentă raportat la obiectul litigiului. Expertul a apreciat că activitatea reclamanților 

poate fi încadrată prin asimilare, în grupa a II a de muncă, în procent de 100% , dar s-a 

raportat la condițiile constatate în teren la momentul efectuării lucrării (luna martie 2017).  

 Ori, nu se poate aprecia că ceea ce s-a constatat în teren în anul 2017 este similar, din 

punctul de vedere a activității desfășurate, a condițiilor de muncă concrete, a nivelului 

factorilor de microclimat, a riscurilor la care salariații au fost supuși, cu activitatea 

reclamanţilor din perioada solicitată prin acţiune. De altfel, expertul a precizat la fila 121 

dosar fond vol. IV că activităţile reclamanților nu se regăsesc în anexele 1 sau 2 din Ordinul 

50/1990, cu completările ulterioare.  

Nu a fost determinat corect nici procentul de desfăşurare a activităţii in condiţii grele, 

nici in prezent, nici pentru perioada solicitată prin acțiune, expertul reţinând neargumentat, că 

activitatea desfăşurata de reclamanţi în condiţii deosebite de munca este în procent de 100%. 

 Reclamanții au susținut că activitatea ACI este o activitate ce se desfăşoară în condiţii 

deosebite, cu riscuri, noxe, suprasolicitări fizice sau psihice ale organismului lucrătorilor, 

având în vedere şi specificul activităţii regimului de muncă cu caracter continuu, pentru 

asigurarea non stop a circulaţiei rutiere, justificându-se o încadrare inclusiv în procent de 

100% pentru activitate permanentă în teren, la locul de muncă, având în vedere că pârâta a 

acordat sporuri la salarii, conform negocierilor din CCM, pentru lucru în condiţii deosebite 

(grele, nocive, periculoase, spor de tură, spor de noapte). Aceste susțineri au fost preluate și 

de către expert în conținutul raportului efectuat.  

Or, pe lângă faptul că acordarea unor sporuri pentru condițiile de lucru nu echivalează 

cu încadrarea în grupa a II a de muncă, Ordinul 50/1990 prevăzând o altă procedură de 

nominalizare a personalului ce lucra în grupa I sau II de muncă, aplicând cauzei de față 

statuările ÎCCJ din Decizia nr. 9/2016, rezultă că în mod greșit tribunalul, dând valoare 

absolută expertizei tehnice efectuate , a asimilat activitatea de controlor trafic, șef tură, șef 

ACI cu cea prevăzută de HG 1223/1990 pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în 

condiţii de şantier, chiar dacă îndeplinesc aceleaşi condiţii de muncă posibil vătămătoare, 

astfel cum susține expertul desemnat. 



Așa cum s-a arătat anterior, ÎCCJ a reținut expres că sintagma "aceleaşi condiţii" nu se 

referă la condiţiile generale de muncă nefavorabile privind nivelul de noxe, microclimat, 

suprasolicitare fizică sau psihică, riscuri de explozii, iradiere etc. ale altor salariaţi aflaţi în 

raport de muncă cu alţi angajatori în domenii ce nu au fost indicate în anexe, ci la condiţiile 

concrete descrise de alin. 1 şi 2 ale pct. 3 dintr-un anumit domeniu de activitate nominalizat în 

anexele la Ordinul 50/1990, cu modificările și completările ulterioare (inclusiv cu cele ale HG 

1223/1990). Așadar, întrucât activitatea reclamanţilor, de controlor trafic/șef de tură/șef ACI , 

nu se regăseşte ca fiind încadrată în grupa II de muncă în prevederile HG 1223/1990 sau 

anexele la Ordinul 50/1990 cu modificările și completările ulterioare, instanța nu putea 

proceda la asimilare, conform Deciziei nr. 9/2016, obligatorie. 

Capetele de cerere privind obligarea angajatorului la eliberarea adeverinței și la plata 

cheltuielilor de judecată pentru prima fază procesuală, fiind un capete de cerere accesorii , se 

impuneau și acestea a fi respinse, ca urmare a respingerii cererii principale. 

În consecință, în baza disp. art. 480 al. 2 C.proc.civ., Curtea de apel admite apelul 

pârâtei CNAIR SA și schimbă în parte sentința apelată în sensul respingerii acțiunii 

reclamanților și a înlăturării obligației pârâtei de a le achita acestora cheltuieli de judecată. 

Cu privire la apelul Sindicatului Drumarilor „ER”, în numele si pentru membrii de 

sindicat reclamanți, Curtea constată că acesta este nefondat.  

Onorariul final validat de instanța de fond, de 11.056 lei, apare ca fiind unul corect în 

raport de complexitatea lucrării, de numărul reclamanților, de volumul de lucru presupus, de 

deplasările în teren ale expertului, așa cum de altfel a reținut și a argumentat pe larg 

Tribunalul în încheierea de ședință din 03.05.2017. Ca atare, în baza dispozițiilor art. 480 alin. 

1 C.proc.civ, apelul reclamanților, ce vizează diminuarea onorariului de expert, este respins. 

 

6. Dovada cu adeverință a grupei de muncă după modificarea art. 158 din Legea 

263/2010  

Începând cu data de 12.11.2016, prin modificarea art. 158 din Legea 

263/2010 conform Legii nr. 172/2016, adeverințele eliberate de angajatori sau 

deţinătorii legali de arhive trebuie să fie susținute de documentele verificabile 

întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, pentru a fi avute în vedere ca act 

doveditor al desfășurării activității în grupa I sau II de muncă. 

Temei de drept: art. 158 din Legea 263/2010, modificat prin Legea nr. 172/7 

octombrie 2016 

Curtea de Apel Iași, Secția pentru litigii de muncă și asigurări sociale , Decizia civilă nr. 

27/17.01.2018 

Prin sentința civilă nr. 1586/20.09.2017, Tribunalul Iaşi a admis contestația 

formulată de contestatorul X. în contradictoriu cu intimatele Casa Teritorială de Pensii Iași și 

Casa Naţională de Pensii Publice Bucureşti – Comisia Centrală de Contestații, și, în 

consecință: 

A anulat Decizia nr. 1206/R/2017 din 21.02.2017 emisă de Casa Teritorială de Pensii 

Iași.  

A obligat intimata Casa Teritorială de Pensii Iași să emită în folosul contestatorului X. 

o nouă decizie prin care să soluționeze cererea de pensionare nr. 1206/06.01.2017 cu luarea în 



considerare, sub toate aspectele, a beneficiului desfășurării activității în condițiile grupei a I 

de muncă în perioada 11.07.1980 – 11.01.1993, potrivit Adeverinței nr. 83/20.01.2011 

eliberată de SC Nicolina SA Iași – în insolvență.  

A obligat intimata Casa Teritorială de Pensii Iași să plătească contestatorului suma de 

500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată – onorariu de avocat.  

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut următoarele: 

Obiectul prezentei cauze îl constituie contestaţia formulată de contestatorul X. 

împotriva deciziei nr. 1206/R/2017 din 21.02.2017 emisă de intimata Casa Teritorială de 

Pensii Iaşi (CTP Iaşi) privind respingerea pensiei pentru limită de vârstă, anularea acestei 

decizii cu obligarea intimatei să emită o nouă decizie cu valorificarea Adeverinţei nr. 

83/20.01.2011 eliberată de S.C. NICOLINA S.A. şi plata cheltuielilor de judecată.  

Reclamantul contestator a adresat intimatei Casa Teritorială de Pensii Iaşi cererea 

înregistrată cu nr. 1206/06.01.2017 prin care a solicitat înscrierea la pensie pentru limită de 

vârstă. Astfel, cum a precizat şi intimata CTP Iaşi, în întâmpinare, aceasta, studiind 

documentaţia aflată la dosar, a valorificat toate documentele depuse de către contestator cu 

excepţia Adeverinţei nr. 83/1400/20.01.2011. 

 S-a reţinut în decizia contestată cu nr. 1206/R/2017 din 21.02.2017, emisă de intimata 

CTP Iaşi, faptul că, în urma examinării actelor din dosarul de pensionare înregistrat la nr. 

1206 din 06.01.2017, se respinge cererea de pensionare a contestatorului X., cu motivarea că: 

„nu s-a luat în calcul grupa I de muncă pentru perioada 11.07.1980-11.01.1993 menţionată în 

Adeverinţa nr. 83/1400/20.01.2011 eliberată de S.C. Nicolina S.A., întrucât funcţia de sculer 

nu se încadrează în grupa I de muncă conform pct. 107 Anexa A din Ord. 50/90. Pentru a se 

putea încadra în grupă superioară de muncă se vor prezenta documente suplimentare din care 

să rezulte că a lucrat în aceleaşi condiţii cu personalul de bază precizat la pct. 107 Anexa 1 

Ord. 50/90. Se respinge cererea de înscriere la pensie pentru limită de vârstă întrucât nu sunt 

îndeplinite condiţiile art. 55 din Legea 263/2010 în sensul că reclamantul contestator nu are 

vârsta standard redusă de pensionare şi nici nu s-a realizat stagiul complet de cotizare. 

Împotriva deciziei contestate cu nr. 1206/R/2017 din 21.02.2017 emisă de intimata 

CTP Iaşi, contestatorul a formulat contestaţie în termen la Comisia Centrală de Contestații din 

cadrul Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), conform dispoziţiilor art. 149 alin. (1) din 

Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, contestaţia fiind înregistrată la 

intimata Casa Teritorială de Pensii Iaşi cu nr. 25428/13.03.2017, însă neprimind nici un 

răspuns de la această instituţie în termenul legal de 45 de zile (prevăzut de art. 150 alin. (4) 

din Legea nr. 263/2010 pentru soluţionarea contestaţiei), a formulat prezenta contestaţie. 

Instanţa de judecată a mai reţinut că Adeverinţa nr. 83/1400/20.01.2011 eliberată de 

S.C. Nicolina S.A. Iaşi – în insolvenţă, atestă faptul că reclamantul contestator X. a fost 

angajat cu contract individual de muncă la S.C. Nicolina S.A. Iaşi în perioada 02.07.1976-

11.01.1993, iar în perioada 11.07.1980-11.01.1993 acesta, având meseria/funcţia de sculer a 

fost încadrat în grupa I de muncă, în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin 

procesul-verbal nr. 33/120/06.01.1992, temeiul juridic al încadrării în grupa I-a de muncă îl 

reprezintă Ordinul ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al 

preşedintelui Comisiei Naţionale pt. Protecţia Muncii nr. 50/1990 anexa I‚ poz. 107 art. 3. 

Se precizează în adeverinţa, mai sus menţionată, ca şi „observaţii” că reclamantul 

contestator X. a lucrat ca sculer în secţia forjă, în aceleaşi condiţii cu muncitorii de bază de la 

forjarea şi presarea la cald cu ciocane şi prese peste 200 kg f.  



Se menţionează că adeverinţa s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate în 

arhiva societăţii, cunoscându-se prevederile art. 288 şi 289 din Codul penal, referitoare la 

falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din 

sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi 

corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. 

Potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 „pentru perioadele 

prevăzute la art. 16 lit. a) şi art. 17, dovada vechimii în muncă, a timpului util la pensie pentru 

agricultori şi a duratei de asigurare, realizată până la data de 01.04.2001, se face cu carnetul 

de muncă, carnetul de asigurări sociale sau cu alte acte prevăzute de lege”, iar conform 

dispoziţiilor art. 158 alin. (2) din acelaşi act normativ „adeverinţele care atestă încadrarea 

persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II de muncă sunt valorificate, numai în situaţia în care 

au fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 01 

aprilie 2001”. 

Instanța de fond a reținut că prin Adeverinţa nr. 83/1400/20.01.2011 emisă de S.C. 

Nicolina S.A. Iaşi – în insolvenţă, au fost reluate datele din carnetul de muncă al 

contestatorului, adeverința întărind astfel aceste date (din carnetul de muncă), nespecificând 

alte date care să contrazică pe cele din carnetul de muncă, încât să nască îndoieli cu privire la 

veridicitatea acestora (poziţia 8-poz. 28 din carnetul de muncă). 

Tribunalul a reţinut şi faptul că adeverinţa nu a fost anulată, astfel încât aceasta 

produce efecte juridice depline. În dreptul român există remedii utile, necesare şi eficiente 

pentru verificarea validităţii menţiunilor înscrise în actele intrate în circuitul civil şi atât timp 

cât această adeverinţă nu a fost anulată, ea produce efecte juridice erga omnes, făcând dovada 

deplină a încadrării în grupa a I-a de muncă pentru întreaga perioadă precizată în cuprinsul ei. 

În prezenta cauză, s-a constatat că Adeverinţa nr. 83/1400/20.01.2011 emisă de 

angajatorul S.C. Nicolina S.A. Iaşi – în insolvenţă are în vedere menţiunile obligatorii ale 

formularului impus în anexa nr. 14 din HG nr. 257/2011, respectă cerinţele prevăzute de art. 

126 din H.G. nr. 257/2011, a fost eliberată în conformitate cu prevederile legale şi deci se 

impune valorificarea ei, refuzul intimatei Casa Teritorială de Pensii Iași, în acest sens, fiind 

nelegal. Pe de altă parte, potrivit punctului 3 din Ordinul nr. 50/1990, beneficiază de 

încadrarea în grupele I şi II de muncă, fără limitarea numărului, personalul care este în 

activitate muncitori, ingineri, subingineri, maiştri, tehnicieni, personal de întreţinere şi 

reparaţii, controlori tehnici de calitate, precum şi alte categorii de personal care lucrează 

efectiv la locurile de muncă şi activităţile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2. Beneficiază, de 

asemenea, de aceleaşi drepturi personalul muncitor din construcţii-montaj sau din alte 

activităţi, care realizează lucrări de extinderi, modernizări sau reparaţii ale capacităţilor de 

producţie şi care îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii cu personalul beneficiarului 

încadrat în grupele I şi II de muncă.  

Conform dispoziţiilor pct. 6 din Ordinul nr. 50/1990 şi ale art. 11 din H.G. 261/2001, 

nominalizarea salariaţilor care îşi desfăşoară activitatea în locurile de muncă în condiţii 

deosebite se face de către angajator împreună cu sindicatele din unităţi, nefiindu-i astfel 

imputabilă contestatorului menţionarea greşită a temeiului juridic al încadrării în grupa de 

muncă. 

Susţinerile intimatei CTP Iaşi din întâmpinare, potrivit cărora funcţia avută de 

reclamantul contestator nu se regăseşte la pct. 107 Anexa I din Ordinul nr. 50/1990 sunt 

neîntemeiate raportat şi la dispoziţiile art. 6 din acelaşi ordin care prevăd că nominalizarea 

persoanelor care se încadrează în grupele I şi II de muncă se face ţinându-se seama de 



condiţiile deosebite de muncă concrete în care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective 

(nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, suprasolicitare fizică sau 

nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.). 

Încadrarea în grupe de muncă se face de către angajator, acesta revenindu-i întreaga 

răspundere, inclusiv pentru adeverinţele eliberate. În acelaşi sens, potrivit dispoziţiilor art. 125 

din H.G. nr. 257/2011 angajatorii sau orice alţi deţinători de arhive sunt direct răspunzători, în 

condiţiile legii, de legalitatea, exactitatea şi corectitudinea datelor, elementelor şi informaţiilor 

pe care le înscriu, în baza documentelor deţinute, în adeverinţele pe care le eliberează în 

vederea stabilirii, recalculării sau revizuirii drepturilor de pensie.  

Pentru toate considerentele menţionate, Tribunalul Iaşi a constatat că este întemeiată 

cererea contestatorului privind valorificarea la stabilirea drepturilor de pensie a menţiunilor 

privind încadrarea în grupa a I-a de muncă conform Adeverinţei nr. 83/1400/20.01.2011 

emisă de S.C. Nicolina S.A. Iaşi – în insolvenţă, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 

153 din Legea nr. 263/2010, a admis contestaţia şi a dispus anularea Deciziei nr. 1206/R/2017 

din 21.02.2017, obligând intimata Casa Teritorială de Pensii Iași să emită în folosul 

contestatorului X. o nouă decizie prin care să soluționeze cererea de pensionare nr. 

1206/06.01.2017 cu luarea în considerare, sub toate aspectele a beneficiului desfășurării 

activității în condițiile grupei a I-a de muncă în perioada 11.07.1980–11.01.1993.  

În temeiul dispoziţiilor art. 453 Cod procedură civilă, intimata Casa Teritorială de 

Pensii Iași a fost obligată să plătească contestatorului suma de 500 lei cu titlul de cheltuieli de 

judecată reprezentând onorariu de avocat dovedit cu chitanţa în original nr. 1015/07.09.2017 

aflată la dosarul cauzei. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Casa Judeţeană de Pensii Iaşi, criticând-o 

pentru nelegalitate și netemeinicie. 

Susține apelanta că în mod corect nu a luat în considerare adeverinţa 

83/1400/20.01.2011, conform căreia contestatorul ar fi lucrat ca sculer în grupa 1 de muncă în 

perioada 11.07.1980-11.01.1993 conform poz. 107 din anexa 1 la Ordinul 50/1990 și art. 3 

din acelaşi act normativ. 

Așa cum atestă poz. 107 din anexa 1 la Ordinul 50/1990, se încadrează în grupa 1 de 

muncă locurile de muncă care presupun operaţiuni de forjare și presare la cald cu ciocane și 

prese peste 200 kg/f. De asemeni, legiuitorul înțelege să acorde grupa superioară de muncă 

acelor locuri de muncă din secţia Forjă - Arcuri din cadrul întreprinderii de vagoane Arad. 

Or, intimatul a avut meseria de sculer, acest lucru presupunând o cu totul altă 

activitate decât cea pe care legiuitorul o inserează în prevederile pct. 107 din anexa 1 la 

Ordinul 50/1990, el neputând să-și desfăşoare activitatea efectiv în respectivele locuri de 

muncă. 

Invocând prevederile art. 158 ind. 3-6 din Legea 263/2010, art. 124 alin. 1 lit. h) și 

alin. 6 din HG 257/2011, apelanta susține că, în ceea ce priveşte condiţiile de fond ale 

încadrării în grupă de muncă, este esenţial ca temeiul juridic invocat de angajatori/foşti 

angajatori să fie corect, clar şi în concordanţă cu documentele de vechime, cu locul de muncă, 

funcţia şi activitatea persoanei respective care, practic, au atras această încadrare. Încadrarea 

în grupe superioare de muncă poate fi considerată corectă şi validă doar dacă are temei legal 

şi respectă prevederile Ord. nr. 50/1990, în litera şi spiritul în care acestea au fost elaborate şi 

aprobate. 

Mai susține apelanta și că, criteriile avute în vedere la valorificarea adeverinţelor de 

grupă de muncă nu sunt arbitrare sau particularizate de la caz la caz, ci urmăresc în mod 



permanent și unitar: - respectarea condiţiilor şi formatului prevăzute de Legea nr. 263/2010 şi 

H.G. nr. 257/2010 (respectiv a) precizarea corectă a perioadei/perioadelor şi funcţiei deţinute, 

în concordantă cu înscrierile din carnetul de muncă; b) precizarea corectă a temeiului legal 

pentru încadrarea în grupă superioară de muncă, conform Ord. nr. 50/1990, respectiv a 

punctelor specifice din Anexele nr. 1/2 şi a procentului de timp în care activitatea s-a 

desfăşurat în grupe superioare de muncă; c) precizarea actul intern de nominalizare propriu-

zisă în grupă superioară de muncă sau în lipsa acestuia, actul administrativ privind încadrarea 

locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă; 

contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii interne; act 

administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras din statele 

de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte documente 

justificative); - respectarea condiţiilor şi procedurii de încadrare în grupe superioare de muncă 

prevăzute de Ordinul nr. 50/1990 (respectiv a) nivelul noxelor existente la locurile, 

activităţile, meseriile, funcţiile prevăzute în aceste grupe depăşea nivelul maxim admis în 

Normele de protecţie a muncii; b) existenţa condiţiilor deosebite la locurile de muncă cu noxe 

trebuia să rezulte din determinările de noxe, efectuate de către organele Ministerului Sănătăţii 

sau de laboratoarele de specialitate proprii ale unităţilor; c) nominalizarea persoanelor care se 

încadrau în grupele I şi II de muncă s-a făcut de către conducerea unităţilor împreună cu 

sindicatele libere din unităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în 

care îşi desfăşoară activitatea persoanele respective; d) încadrarea în grupele I şi II de muncă 

s-a făcut proporţional cu timpul efectiv lucrat la locurile de muncă incluse în aceste grupe, cu 

condiţia ca, pentru grupa I, personalul să fi lucrat în aceste locuri cel puţin 50%, iar pentru 

grupa II, cel puţin 70% din programul de lucru); - concordanţa între meseria/funcţia deţinută, 

activităţile desfăşurate şi locurile efective de desfăşurare şi cele prevăzute de anexele nr. 1 şi 2 

ale Ordinului nr. 50/1990, cu posibilitatea dovedirii acestora prin buletine de determinare a 

noxelor, fişa postului si actele interne privind schimbarea locului de muncă, detaşarea, 

delegarea de atribuţii. 

Invocă apelanta și că, în baza dispoziţiilor legale, casele judeţene de pensii au dreptul 

să verifice dacă există documente din care să rezulte că activitatea salariatului a fost încadrată 

în grupa de muncă menţionată în adeverinţă. Chiar dacă angajatorul poartă întreaga 

răspundere pentru valabilitatea şi corectitudinea datelor înscrise în carnetul de muncă şi 

eventuale adeverinţe, Casa Judeţeană de Pensii este abilitată să analizeze elementele de fond 

şi formă, mai ales respectarea temeiurile legale pentru încadrarea în grupă superioară de 

muncă, să analizeze chiar conţinutul adeverinţei, prin raportare la alte înscrisuri doveditoare şi 

să refuze valorificarea acesteia atunci când constată că aspectele menţionate nu sunt dovedite, 

aşa încât stabilirea drepturilor de pensie să fie legală, corectă, obiectivă şi responsabilă. 

Din procesul verbal nr. 33/120/06.01.1992 a SC NICOLINA SA Iași rezultă că sculerii 

din secţia forjă sunt încadraţi în grupa a II-a de muncă. 

Astfel, nu s-a luat în calcul grupa I de muncă conform adeverinţei nr. 83/20.01.2011 

eliberată de S.C Nicolina S.A., întrucât meseria de sculer nu se încadrează în grupa I de 

muncă, conform pct. 107 din Ordinul 50/1990 Anexa I, și nu se regăseşte în actul intern al 

unităţii. 

În concluzie, se solicită admiterea apelului și modificarea hotărârii în sensul 

respingerii acţiunii ca nefondată. 

În drept, au fost invocate disp. art. 466 și urm. NCPC. 



Intimatul X. a formulat întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului, 

considerând că hotărârea instanţei de fond este temeinică și legală, fiind în mod corect 

motivată în fapt și în drept, redându-se din considerentele sentinței apelate. În continuare, 

redând din istoricul cererii de pensionare și a contestației formulate, precum și prevederile art. 

52, 55 alin. 1, 158 din Legea 263/2010, ale pct. 1, 4, 5, 6 din Ordinul 50/1990, art. 19 din 

Legea 19/2000, art. 1, 2, 10, 14, 15 din HG 261/2001, intimatul concluzionează că 

îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 52 din Legea nr. 263/2010, activitatea sa 

desfășurându-se în condiţii deosebite de muncă ce se încadrează în grupa I şi poate beneficia 

și de facilitatea prevăzută de art. 55 din Legea nr. 263/2010 privind pensionarea la limită de 

vârstă cu reducerea vârstei standard corespunzător perioadelor lucrate în grupa I de muncă. 

În ce priveşte neîncadrarea funcției de sculer în grupa I de muncă, intimatul susține că, 

în perioada 17.07.1980-11.01.1993, a lucrat ca lăcătuş în Secţia Forjă și a fost încadrat în 

grupa I de muncă în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin procesul-verbal 

nr. 33/120/06.01.1992, temeiul juridic al încadrării reprezentându-l Ordinul nr. 50/1990 al 

MMPS, anexa I poz. 107 alin. 3. S-a precizat, de asemenea, că ,,a lucrat în Secţia de Forjă, în 

aceleaşi condiţii cu muncitorii de bază de la forjarea și presarea la cald cu ciocane și prese 

peste 200 kgf". 

Or, mai susține intimatul, așa cum rezultă din textele de lege invocate, principiul de 

bază al încadrărilor în grupe superioare de muncă sau în condiţii deosebite sau speciale nu 

este exclusiv regăsirea în liste sau nominalizarea de către conducerea unităţilor, ci încadrarea 

se face pe baza existenței condiţiilor de muncă deosebite și a uzurii capacităţii de muncă a 

persoanelor ce lucrează în acest climat nefavorabil de risc, concluzie ce se regăseşte și în 

normele de aplicare ale actelor invocate: Ordinul nr. 50/1990, H.G nr. 1223/1990 sau Legea 

nr. 19/2000. 

În consecință, se solicită respingerea apelului și menținerea sentinței, cu cheltuieli de 

judecată. 

În apel nu s-au solicitat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma motivelor invocate și a dispozițiilor 

legale aplicabile, Curtea de Apel constată că apelul declarat de Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 

este fondat, pentru considerentele ce vor fi expuse în continuare. 

Așa cum a reținut și prima instanță, Adeverinţa nr. 83/1400/20.01.2011 eliberată de 

S.C. Nicolina S.A. Iaşi – în insolvenţă, atestă faptul că X. a fost angajat cu contract individual 

de muncă la S.C. Nicolina S.A. Iaşi în perioada 02.07.1976-11.01.1993, iar în perioada 

11.07.1980-11.01.1993 acesta, având meseria/funcţia de sculer a fost încadrat în grupa I de 

muncă, în procent de 100%, conform nominalizării efectuate prin procesul-verbal nr. 

33/120/06.01.1992, temeiul juridic al încadrării în grupa I-a de muncă reprezentându-l 

Ordinul ministrului muncii şi ocrotirilor sociale, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui 

Comisiei Naţionale pt. Protecţia Muncii nr. 50/1990 anexa I‚ poz. 107 art. 3. Se precizează, 

într-adevăr, că X. a lucrat ca sculer în secţia forjă, în aceleaşi condiţii cu muncitorii de bază de 

la forjarea şi presarea la cald cu ciocane şi prese peste 200 kg f.  

Se menţionează și că adeverinţa s-a eliberat în baza documentelor verificabile, aflate 

în arhiva societăţii, cunoscându-se prevederile art. 288 şi 289 din Codul penal, referitoare la 

falsul în înscrisuri oficiale, cât şi prevederile legislaţiei de reglementare a pensiilor din 

sistemul public, potrivit cărora angajatorul poartă întreaga răspundere pentru valabilitatea şi 

corectitudinea actelor doveditoare utilizate la stabilirea drepturilor de pensie. 



Însă, deși a redat dispozițiile art. 159 alin. 1 și 158 alin. 2 din Legea nr. 263/2010, 

prima instanță nu a avut în vedere forma modificată a art. 158 din Legea 263/2010. 

Astfel, art. 158 - iniţial cu alin. (1) - (4) - a fost modificat de pct. 3 al art. unic din 

Legea nr. 155 din 18 iunie 2015, publicată în Monitorul Oficial nr. 444 din 22 iunie 2015, 

alin. 2 enunțat de prima instanță devenind alin. 4. 

Ulterior, prin pct. 1 și 2 al art. I din Legea nr. 172 din 7 octombrie 2016, publicată în 

Monitorul Oficial nr. 808 din 13 octombrie 2016, s-au introdus alin. 3 ind. 1, 3 ind. 2, alin. 5, 

6 și 7 ale art. 158, având următorul conținut: ,,(3^1) Dovada vechimii în muncă în grupa I 

şi/sau a II-a de muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 se face cu carnetul de muncă 

întocmit cu respectarea prevederilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă. 

(3^2) În situaţia în care perioadele de vechime în muncă realizate în grupa I şi/sau a II-

a de muncă nu sunt înregistrate în carnetul de muncă sau înregistrarea acestor perioade este 

efectuată incorect ori incomplet, dovada acestora se poate face cu adeverinţe eliberate de către 

angajatori sau deţinătorii legali de arhive. 

(4) Adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I şi/sau a II-a de 

muncă sunt valorificate numai în situaţia în care au fost emise conform legii, pe baza 

documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001. 

(5) Prin documente verificabile se înţelege: actul administrativ de nominalizare a 

persoanelor încadrate în grupe superioare de muncă sau, în lipsa acestuia, actul administrativ 

privind încadrarea locurilor de muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe 

superioare de muncă; contractul individual de muncă; contractul colectiv de muncă; decizii 

interne; act administrativ de modificare a locului de muncă sau a sarcinilor de serviciu; extras 

din statele de plată din care să rezulte secţia/atelierul/locul de muncă, precum şi orice alte 

documente justificative. 

(6) În situaţia în care există suspiciuni cu privire la legalitatea încadrării activităţii în 

grupele I şi/sau a II-a de muncă, angajatorii sau orice alţi deţinători legali de arhive sunt 

obligaţi să pună la dispoziţia Casei Naţionale de Pensii Publice şi/sau a caselor teritoriale de 

pensii, după caz, la solicitarea acestora, documentele întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001 

pe baza cărora s-au eliberat adeverinţele care atestă încadrarea persoanelor în fostele grupe I 

şi/sau a II-a de muncă, în vederea verificării respectării legislaţiei în domeniu. 

(7) În situaţia în care, ca urmare a verificărilor prevăzute la alin. (6), se constată 

încălcări ale legislaţiei privind încadrarea în grupe superioare de muncă sau nu sunt prezentate 

documentele care au stat la baza eliberării adeverinţelor, perioadele respective sunt 

valorificate ca vechime în muncă/stagiu de cotizare în condiţii normale de muncă”. 

Modificările aduse textului art. 158 din Legea 263/2010 prin Legea nr. 172/7 

octombrie 2016 au intrat în vigoare la data de 12.11.2016. 

În atare condiții, la data formulării cererii de pensionare nr. 1206/06.01.2017 de către 

contestatorul-intimat X., erau aplicabile prevederile art. 158 modificat și completat prin 

Legea 155/2015 și Legea 172/2016. 

Or, examinând cererea intimatului prin prisma dispozițiilor modificate ale textului 

legal incident, Curtea de Apel constată că în mod greșit prima instanță a dat eficiență 

Adeverinței nr. 83/20.01.2011 eliberată de SC Nicolina SA Iași ca act doveditor al 

desfășurării activității în condițiile grupei a I de muncă în perioada 11.07.1980 – 11.01.1993. 

Astfel, în primul rând, greșit a reținut tribunalul că prin adeverință au fost reluate 

datele din carnetul de muncă al contestatorului, deși în carnetul de muncă nu există nici o 

mențiune cu privire la desfășurarea activității în grupe de muncă. 



În acest context devin aplicabile prevederile art. 158 (3^2) din Legea nr. 263/2010, ce 

permit dovedirea vechimii realizate în grupa I şi/sau a II-a de muncă cu adeverinţe eliberate 

de către angajatori sau deţinătorii legali de arhive. 

Însă, potrivit art. 158 alin. 4, adeverinţele sunt valorificate numai în situaţia în care au 

fost emise conform legii, pe baza documentelor verificabile întocmite anterior datei de 1 

aprilie 2001, documentele verificabile fiind enumerate cu titlu exemplificativ în alin. 5.  

În al doilea rând, greșit a reținut tribunalul că adeverinţa nu a fost anulată, astfel încât 

aceasta produce efecte juridice depline și face dovada încadrării în grupa a I-a de muncă 

pentru întreaga perioadă precizată în cuprinsul ei, omițând a avea în vedere prevederile alin. 6 

al art. 158 din Legea 263/2010 actualizată. 

Tocmai în considerarea acestor prevederi, intimata-apelantă Casa Judeţeană de Pensii 

Iaşi a solicitat lichidatorului judiciar al SC Nicolina SA (fostul angajator al contestatorului-

apelant) ,,documentul verificabil” în baza căruia a fost eliberată adeverința în discuție, 

respectiv Procesul-verbal nr. 33/120/06.01.1992, așa cum rezultă din cuprinsul actului. 

Or, din conținutul extrasului Procesului-verbal nr. 33/120/06.01.1992 (aflat la fila 28 

dosar fond), ce reprezintă, în fapt, actul administrativ privind încadrarea locurilor de 

muncă/activităţilor/categoriilor profesionale în grupe superioare de muncă (la care se referă 

alin. 5) rezultă că ,,sculerii” din secția ,,Forjă” au fost încadrați în grupa II de muncă, în 

baza poz. 28 și art. 3 Anexa 2 la Ordinul 50/1990. 

Așadar, deși Adeverinţa nr. 83/1400/20.01.2011 eliberată de S.C. Nicolina S.A. Iaşi – 

în insolvenţă, atestă faptul că X. în perioada 11.07.1980-11.01.1993, având meseria/funcţia de 

sculer a fost încadrat în grupa I de muncă, în procent de 100%, conform nominalizării 

efectuate prin procesul-verbal nr. 33/120/06.01.1992, actul de nominalizare, respectiv 

procesul-verbal nr. 33/120/06.01.1992 prevede încadrarea tuturor sculerilor din secția ,,Forjă” 

în grupa II de muncă. 

În plus, chiar în contractul de muncă din 01.07.1991 al contestatorului-intimat este 

menționată grupa II de muncă (fila 14 dosar fond). 

În condițiile în care atât carnetul de muncă, cât și dispozițiile de repartizare ș.a., 

depuse la dosar chiar de contestator, rezultă că, în perioada 11.07.1980-11.01.1993, acesta a 

avut funcția de sculer la secția Forjă și nu există nici un alt document întocmit anterior datei 

de 1 aprilie 2001 care să ateste încadrarea intimatului-contestator în grupa I de muncă 

(respectiv că X. a lucrat ca sculer în secţia forjă, în aceleaşi condiţii cu muncitorii de bază de 

la forjarea şi presarea la cald cu ciocane şi prese peste 200 kg f, și nu în aceleași condiții ca 

ceilalți sculeri din secția forjă), Curtea de Apel constată că Adeverinţa nr. 83/1400/20.01.2011 

eliberată de S.C. Nicolina S.A. Iaşi, deși cuprinde toate mențiunile obligatorii impuse de HG 

nr. 257/2011, nu poate fi valorificată, conform alin. 4 al art. 158 din Legea 263/2010. 

Conform modificărilor legislative anterior menționate, adeverința în discuție nefiind 

susținută de documentele verificabile întocmite anterior datei de 1 aprilie 2001, instanța de 

control judiciar constată că nu poate fi avută în vedere ca act doveditor al desfășurării 

activității în grupa I de muncă, așa cum solicită contestatorul-intimat. 

Or, în condițiile în care contestatorul-intimat nu poate beneficia de reducerea vârstei 

standard de pensionare ca urmare a valorificării perioadei 11.07.1980-11.01.1993 în grupa I 

de muncă, conform art. 55 din Legea 263/2010, în mod corect a fost respinsă cererea acestuia 

prin Decizia nr. 1206/R/21.02.2017. 



În situația în care contestatorul va obține o altă adeverință eliberată cu respectarea 

legislației actuale, poate formula o nouă cerere de pensionare la îndeplinirea condițiilor de 

vârstă și stagiu de cotizare. 

Pentru toate aceste considerente, constatând întemeiate motivele invocate, în baza 

disp. art. 480 alin. 2 NCPC, Curtea de Apel admite apelul declarat de Casa Judeţeană de 

Pensii Iaşi și schimbă în tot sentința atacată, în sensul respingerii contestaţiei formulate de X. 

împotriva Deciziei nr. 1206/R/2017 din 21.02.2017. 

 


