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1. Contractul de muncă temporară. Obligația de plată a salariului către salariatul 

temporar 

Temei de drept: Codul muncii, art. 94 alin. 2 și art. 96 alin. 1, 2, 5  

Este nefondată susținerea, conform căreia din dispozițiile art. 88 Codul muncii rezultă 

că de executarea contractului de muncă temporară răspunde numai utilizatorul, organizarea 

lui internă fiind un atribut exclusiv al acestuia.  

Împrejurarea că salariatul temporar se subordonează utilizatorului-beneficiar și 

execută sarcinile trasate de acesta, nu înlătură calitatea de angajator a agentului de muncă 

temporară, calitate ce decurge cu toate drepturile și obligațiile din contractul de muncă 

temporară încheiat cu salariatul temporar.  

Salariul lucrătorului temporar se negociază, potrivit art. 94 alin. 2 și art. 96 alin. 2 

Codul muncii, de părțile contractului de muncă temporară și se plătește de agentul de muncă 

temporară, potrivit art. 96 alin. 1 Codul muncii.  

Împrejurarea că utilizatorul care a plătit salariul se subrogă, potrivit art. 96 alin. 5 

Codul muncii, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar împotriva agentului 

de muncă temporară, confirmă faptul că obligația de plată a salariului către salariatul 

temporar este în sarcina agentului de muncă temporară.  

Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 440/14 

septembrie 2017 

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Vaslui la 29 noiembrie 2016, 

reclamantul X a solicitat în contradictoriu cu pârâta SC „Y.” SRL obligarea acesteia din urmă 

la plata sumei de 73.383,87 lei, din care 32.250 lei, cu titlu de salariu neîncasat aferent 

perioadei 01.09.2014-31.01.2015 și 41.133,87 lei diurnă (adică 9115,74 Euro la cursul de 

4,5124 lei), cu actualizarea acestor sume. Ulterior, la termenul din 27 aprilie 2017, 

reclamantul şi-a micşorat câtimea obiectului cererii la suma de 50.145 lei din care 32.250 lei 

salariu neîncasat și 17.895 lei echivalentul a 3965,74 Euro, cu titlu de diurnă. 

În motivare, reclamantul a arătat că a avut calitatea de salariat al pârâtei SC „Y.” SRL 

Braşov, având meseria de şofer, fiind angajat în baza Contractului individual de muncă nr. 

X1/28.03.2014 cu un salariu de 6.450 lei pe lună. În baza raporturilor de serviciu avute cu 

angajatorul, reclamantul X a efectuat în interes de serviciu curse externe, fiind detaşat în 

Italia, la „Z.” SRL Brilio (Lecce), angajatorul pârât care a dispus detaşarea obligându-se de a-i 

achita salariatului reclamant o diurnă de 59,58 euro/zi, conform deciziei nr. X9/28.03.2014. 

După plecarea în Italia, pârâta SC „Y.” SRL Braşov a manifestat un dezinteres total faţă de 
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reclamant, acestuia nemaifiindu-i achitate drepturile salariale în perioada 01.09.2014 - 

31.01.2015 şi nici diurna legală a acestuia. Pentru activitatea de transport efectuată în interes 

de serviciu, reclamantul X avea dreptul la o diurnă de 59,58 euro/zi, totalizându-se o sumă de 

9.115,74 Euro pentru cele 153 de zile, perioadă în care s-a aflat în cursă, sumă echivalentă cu 

suma de 41.133,87 lei (curs BNR la data de 28.11.2016: 1 Euro = 4.5124 lei). 

Deşi reclamantul X a încercat în repetate rânduri o soluţionare a acestui litigiu pe cale 

amiabilă, reprezentanţii societăţii au amânat iniţial plata drepturilor salariale, iar ulterior nu au 

mai răspuns solicitărilor reclamantului. Având în vedere dispoziţiile art. 47 alin. (4) Codul 

muncii, apreciază reclamantul că pârâta este obligată să îi achite drepturile salariale cuvenite. 

În drept, reclamantul a invocat prevederile art. 47, art. 159 alin. 2 și 253 alin. 1 Codul 

Muncii. 

A propus administrarea probei cu înscrisuri și a depus, în copie, contractul de muncă 

temporară X1/28.03.2014, actul adițional 1006/28.03.2014, Decizia X9/28.03.2014, 

adeverința 1005/28.03.2014, diagrame tahograf.  

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

din Legea 53/2003 - Codul Muncii - republicată. 

Prin întâmpinarea formulată, pârâta a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată. A 

arătat că reclamantul a avut calitatea de angajat al pârâtei încă din anul 2012, iar raporturile de 

muncă au fost întotdeauna bune. În ultima parte a colaborării, în baza contractului de muncă 

temporară nr. X1/28.03.2014, a intervenit starea de insolvență a UTILIZATORULUI, 

societatea „Z.” SRL, cu sediul legal în Brivio (Lecco), Italia, la care salariatul și-a desfăşurat 

activitatea. Conform contractului de muncă temporară nr. X1/28.03.2014, litera J. Salarizare, 

„elementele constitutive ale remuneraţiei au constat în sporuri vechime – conf. Legii, salariul 

lunar - 882 lei, - indemnizaţii – conf. legii, - alte adaosuri – conf. legii, diurna zilnică - 43,45 

euro/zi.” Menționează că valoarea diurnei a crescut la 43,45 euro/zi și că salariatul a fost 

remunerat în raport cu timpul efectiv lucrat.  

A susţinut pârâta că, în realitate, față de aceste înscrisuri, situaţia reala a drepturilor 

băneşti și a plăţilor efectuale de reclamantă pentru perioada indicata de reclamant, detaliată în 

tabelul anexat, este că restul de plată la care este îndrituit reclamantul este de 3.124,68 Euro. 

A mai arătat pârâta că a achitat salariul și diurna reclamantului, atât timp cât a avut 

posibilitatea financiară chiar dacă Utilizatorul nu a mai respectat obligaţiile contractuale și a 

intrat în procedura insolvenței. Mai mult, s-a îndreptat împotriva acestuia din urmă pentru 

recuperarea debitelor restante ce cuprind salarii, contribuţii și cota agenţiei și urmăresc 

finalizarea acesteia prin intermediul avocatului societății din Italia. Ceea ce consideră pârâta 

ca foarte important de reţinut este că societatea a plătit la timp, înainte de data de 25 a fiecărei 

luni contribuţiile sociale, fiind în legalitate și nelezând niciun drept al salariaţilor temporari. 

Consideră pârâta că este lesne de înțeles că nu poate suporta anticipat toate sumele 

restante și pentru că societatea nu mai are activitate și nici salariaţi, decât pentru reprezentare 

judiciară. De asemenea, consideră necesară efectuarea unei acțiuni împotriva utilizatorului 

„Z.” SRL, întrucât instanța română nu poate verifica actele emise de către utilizatorul – 

societate străină – sub autoritatea căreia salariatul temporar a lucrat, aplicându-i-se 

prevederile de la nivelul Utilizatorului.  

În drept, pârâta a invocat prevederile Legii 53/2003 - Codul muncii, Directiva 

2008/104/CE, a Regulamentului CE 883/2004 și 987/2009 privind coordonarea sistemelor de 

securitate socială, Directiva 2002/15/CE, Legea nr. 344/2006 privind detașarea salariaților în 

cadrul prestării de servicii transnaționale. 

A solicitat suspendarea cauzei, față de dosarul de insolvență în care s-ar afla 

utilizatorul din Italia, cerere respinsă prin Încheierea de şedinţă din 23 martie 2017. 

În dovedirea celor susținute, pârâta a propus încuviințarea probei cu înscrisuri, 

depunând în copie ordine de plată, tabel cuprinzând „Situație plăți septembrie 2015- ianuarie 
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2015”, Contract de punere la dispoziție muncitori pe perioadă determinată nr. 344 din 

28.03.2014. 

Reclamantul nu a formulat răspuns la întâmpinare. 

În cauză a fost administrată proba cu înscrisurile depuse de ambele părţi. La solicitarea 

instanței, reclamantul a depus extras de cont curent bancar din perioada 05.05.2015-

28.02.2017. 

Prin sentinţa civilă nr. 529/11.05.2017, Tribunalul Vaslui a hotărât: „Admite în parte 

acţiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta SC „Y.” SRL Braşov.  

Obligă pârâta să plătească reclamantului suma de 3072 Euro net (13862 lei la cursul 

de 4,5124 lei/Euro de la data introducerii cererii de chemare în judecată) şi suma de 4410 lei 

brut, sume reprezentând drepturi de natură salarială, actualizate cu indicele de inflaţie de la 

data de 29.11.2016. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

În fapt, reclamantul a încheiat cu pârâta Contractul de muncă temporară nr. X1 din 

28.03.2014, prin care părțile au convenit ca reclamantul să lucreze ca „şofer autocamion” 

pentru perioada 01.04.2014-31.05.2015, iar ca loc de muncă părțile au convenit ca 

reclamantul să-și desfășoare activitatea la „Z.” SRL din Lecco, Italia. Prin contract, părțile au 

convenit la un salariu de 882 lei și o diurnă de 43,45 Euro/zi, „în raport cu timpul de lucru 

efectiv lucrat”. Termenul de plată convenit a fost data de 25 a lunii pentru luna anterioară. 

La data încheierii contractul de muncă, a fost emisă de către pârâtă Decizia 189 din 

28.03.2014 prin care i s-a stabilit, „pe durata contractului individual de muncă temporară”, o 

diurnă de 59,58 Euro/zi. 

Între pârâtă și „Z.” SRL a fost încheiat un contract de punere la dispoziție, pe care 

pârâta a afirmat că firma din Italia (Utilizatorul) nu l-a onorat în totalitate, întrucât a intrat în 

insolvență. 

Contractul individual de muncă a fost executat de către reclamant în beneficiul 

societății din Italia până pe data de 29.01.2015, dată la care este prezentată ultima diagramă 

tahograf a autocamionului condus de reclamant. 

În ceea ce priveşte pretenţiile băneşti ale reclamantului, instanţa reţine că, dacă la 

început reclamantul a solicitat suma de 73.383,87 lei din care 32.250 lei, cu titlu de salariu 

neîncasat aferent perioadei 01.09.2014-31.01.2015 și 41.133,87 lei diurnă (adică 9115,74 

Euro la cursul de 4,5124 lei), ulterior, la termenul din 27 aprilie 2017 şi-a micşorat câtimea 

obiectului cererii la suma de 50.145 lei din care 32.250 lei salariu neîncasat și 17.895 lei - 

echivalentul a 3965,74 Euro - cu titlu de diurnă, cu actualizarea acestor sume. 

În drept, litigiul se circumscrie executării unui contract de muncă temporară, 

reglementat de articolele 94-98 din Codul Muncii, ca o specie a contractului individual de 

muncă. 

Conform art. 10 și art. 40 alin. 2 lit. c) și art. 159 din Legea nr.53/2003 Codul Muncii 

(aplicabil contractului părţilor), principala obligație a angajatorului, corelativă prestării muncii 

de către angajat, este plata salariului. 

Totodată, conform prevederilor art. 272 Codul muncii, dovada plăţii drepturilor 

salariale cade în sarcina angajatorului pârât. Art. 168 din Codul muncii prevede că plata 

salariului se dovedeşte prin state de plată sau alte documente justificative. Ordinele de plată 

reprezintă documente contabile justificative. 

Referitor la salarizarea salariatului temporar, art. 96 stabilește regula că aceasta se 

face de către agentul de muncă temporară, iar în subsidiar de către Utilizator. Soluția 

legiuitorului este firească, atât timp cât între salariatul temporar și Utilizator nu se încheie un 

raport juridic, salariatul prestând munca în beneficiul Utilizatorului, în temeiul contractului 

încheiat cu Agentul de muncă temporară. Pe de altă parte, salariatul nu trebuie să suporte nici 

eventuala insolvabilitate a angajatorului său, cu atât mai puțin a Utilizatorului. 
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Este de remarcat că perioada pentru reclamantul solicită drepturi salariale este 

septembrie 2014-ianuarie 2015. 

Pentru această perioadă, pârâta a plătit cu ordinul de plată nr. 88093/21.05.2015 – 

suma de 450,12 Euro – diurnă septembrie 2014 și 849,88 Euro diurnă octombrie 2014, iar cu 

ordinul de plată nr. 88094 din 21.05.2015 – 827,54 Euro – diurnă octombrie 2014 și 1672,46 

Euro diurnă noiembrie 2014. Pârâta a mai plătit 424 Euro pe 02.12.2015. Totalul sumelor nete 

plătite de către pârâtă este de 4224 Euro. 

Verificând extrasul de cont al reclamantului, instanța constată că Utilizatorul din Italia 

(„Z.”) a mai plătit 1000 Euro pe 05.05.2015 și 641 Euro pe 05.06.2015. Totalul sumelor 

plătite reclamantului de „Z.” este astfel de 1641 Euro. 

Instanța apreciază că sumele încasate de reclamant de la Utilizator, în temeiul 

obligației subsidiare a acestuia de plată a salariului, trebuie imputate asupra drepturilor de 

natură salarială ale reclamantului. 

Pentru a putea verifica dacă există diferențe salariale neachitate, instanța va calcula 

sumele datorate de către pârâtă. 

Instanța reține că perioada 01.09.2014 – 29.01.2015 (ultima zi pentru care prezintă 

diagramă tahograf și rezultă că a muncit în străinătate) însumează 150 zile. 

Diurna reprezintă denumirea uzuală pentru indemnizația de delegare sau detașare și 

reprezintă o sumă care să asigure cheltuielile curente făcute de angajat cu întreținerea sa 

curentă pe perioada în care muncește în altă localitate decât cea de domiciliu. Din această 

caracteristică a diurnei rezultă că aceasta este datorată pe zile calendaristice și nu lucrătoare. 

Față de cuantumul stabilit al diurnei la 59,58 Euro/zi (prin Decizia 159 din 

28.03.2014) rezultă că pârâta datora cu titlu de diurnă suma de 8937 Euro net. Salariul datorat 

era de 882 lei x 5 luni = 4410 lei brut. 

Din aceste sume, scăzând sume de 4224 Euro plătită de către pârâtă și 1641 Euro, 

plătită de către Utilizator, rămân de plată suma 3072 Euro net (13862 lei la cursul de 4,5124 

lei/Euro, indicat prin cererea introductivă) și 4410 lei brut. 

Instanța, va admite în parte cererea reclamantului, cu privire la aceste sume. 

Referitor la cererea reclamantului de actualizare a sumelor, aceasta se va face asupra 

echivalentului în lei a sumei de 3072 Euro (anume de 13.862 lei) începând cu data de 

29.11.2016 – data introducerii cererii - și până la plata efectivă a sumei. 

Cu privire la actualizarea sumei de 4410 lei brut, aceasta se va face asupra sumei nete 

rezultând după scăderea din suma brută a contribuțiilor de asigurări sociale și impozitelor, 

conform legii. 

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 a declarat apel pârâta SC „Y.” SRL Braşov, criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie. 

Apelanta a prezentat situaţia drepturilor băneşti si a plaţilor efectuale de aceasta pentru 

perioada indicata de reclamant, detaliata în tabelul anexat întâmpinării pe care l-a anexat si 

apelului, evidenţiind coloanele 1, 2 si 3 ca parte a totalului de 3.124,68 Euro, precizând că 

această sumă este corecta, ca si suma neta la care se adaugă desigur si impozitul reţinut si 

virat la bugetul de stat, suma la care desigur reclamantul nu are dreptul, pentru ca este un 

nonsens.  

Sentinţa a fost criticată și pentru ca nu a ţinut cont de insolvența utilizatorului, 

subliniindu-se eforturile pe care apelanta le-a făcut pentru a plăti contribuţiile sociale și pentru 

stingerea debitului constând în salarii, contribuţii și cota agenţiei, prin formularea cererii de 

înscriere la masa credală pentru toate sumele datorate de Utilizatorul „Z.” SRL.  
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Apelanta a susținut, de asemenea, că din disp. art. 88 Codul muncii rezultă cu uşurinţă 

faptul că de executarea contractului de muncă temporară răspunde numai utilizatorul, fiind un 

atribut exclusiv al acestuia, utilizatorul fiind singurul responsabil de organizarea lui internă. 

Obligaţia sa, ca agent de muncă temporară, este de a face plata conform pontajului 

primit de la utilizator, în cuantumul virat de utilizator pentru munca prestata la care se adaugă 

comisionul agentului de muncă temporară. În situaţia în care există diferenţe între pontajul 

utilizatorului și suma virată, acestea sunt clarificate și soluţionate la acel moment. În cazul 

intimatului, pontajul și sumele virate corespund. 

Apelanta a amintit prevederile art. 13 din Legea nr. 344 din 19 iulie 2006 privind 

detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale, din care, susține apelanta, 

reiese că Inspecţiei Muncii este competentă în clarificarea neconcordanțelor în această speţă și 

mai mult instituţia corespondența din statul unde îşi desfăşoară sau și-a desfăşurat activitatea 

salariatul. Nu se poate pune problema ca instanţa românească să cerceteze veridicitatea 

înscrisurilor provenite de la utilizatorul - persoană juridică străină fără a avea un raport din 

partea autorităţii din statul de reşedinţă unde salariatul și-a desfăşurat activitatea. Pentru ca 

intr-o astfel de situaţie trebuie verificate actele emise de utilizator sub supravegherea si 

conducerea căruia salariatul temporar a lucrat si a executat sarcinile transmise de Utilizator, 

când i s-au aplicat prevederile de la nivelul Utilizatorului. Iar reclamantul nu a demonstrat ca 

a epuizat această cale de acţiune. 

Intimatul X a solicitat, prin întâmpinare, respingerea cererii de apel, cu obligarea 

apelantei la plata cheltuielilor de judecată. 

 

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

dispoziţiilor legale incidente, Curtea de Apel a constatat că apelul este nefondat. 

Prin contractul de muncă temporară nr. 771 din 28.03.2014 încheiat între reclamantul 

X şi pârâta SC „Y.” SRL Braşov, s-a stabilit că drepturile salariale aferente meseriei de şofer 

autocamion pentru perioada 01.04.2014-31.05.2015 sunt un salariu de 882 lei și o diurnă de 

43,45 Euro/zi, în raport cu timpul de lucru efectiv lucrat. 

Prin Decizia nr. 189 din 28.03.2014 pârâta a stabilit „pe durata contractului individual 

de muncă temporară”, o diurnă de 59,58 Euro/zi. 

Pârâta reia în apel aceleași argumente susținute și în fața primei instanțe, fără a 

combate argumentele primei instanțe.  

Pornind de la premisa că prin contractul de muncă temporară s-a convenit nu doar 

obligația salariatului temporar de a presta munca, ci și obligația corelativă a agentului de 

muncă de a plăti salariul, argumentele primei instanțe s-au axat pe un calcul matematic simplu 

constând în diferența dintre drepturile salariale datorate de pârâtă în perioada septembrie 2014 

- ianuarie 2015, potrivit contractului de muncă temporară nr. 771 din 28.03.2014, și cele 

efectiv plătite, potrivit ordinelor de plată depuse la dosar de pârâtă și extrasului de cont curent 

bancar din perioada 05.05.2015-28.02.2017 depus de reclamant, înscrisuri ce reprezintă 

documente contabile justificative în sensul art. 168 din Codul muncii, referitor la dovada plății 

salariului. 

Apelanta eludează orice referire la considerentele primei instanțe, reluând apărările 

referitoare la faptul că a achitat salariul și diurna reclamantului atât timp cât a avut 

posibilitatea financiară chiar dacă utilizatorul nu a mai respectat obligaţiile contractuale și a 

intrat în procedura insolvenței; că s-a îndreptat împotriva acestuia din urmă pentru 

recuperarea debitelor restante ce cuprind salarii, contribuţii și cota agenţiei; că a plătit la timp, 

înainte de data de 25 a fiecărei luni, contribuţiile sociale; că este lesne de înțeles că nu poate 

suporta anticipat toate sumele restante și pentru că societatea nu mai are activitate și nici 

salariaţi, decât pentru reprezentare judiciară; că ar fi necesară suspendarea cauzei, față de 

dosarul de insolvență în care s-ar afla utilizatorul din Italia. 
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Alături de argumentele primei instanțe, pe care instanța de apel și le-a însușit, s-a 

reținut că este nefondată susținerea, reiterată în apel, conform căreia din dispozițiile art. 88 

Codul muncii rezultă că de executarea contractului de muncă temporară răspunde numai 

utilizatorul, organizarea lui internă fiind un atribut exclusiv al acestuia.  

Împrejurarea că salariatul temporar se subordonează utilizatorului-beneficiar și 

execută sarcinile trasate de acesta, nu înlătură calitatea de angajator a apelantei, agent de 

muncă temporară, calitate ce decurge cu toate drepturile și obligațiile din contractul de muncă 

temporară încheiat cu intimatul X, în calitate de salariat temporar. Salariul lucrătorului 

temporar se negociază, potrivit art. 94 alin. 2 și art. 96 alin. 2 Codul muncii, de părțile 

contractului de muncă temporară și se plătește de agentul de muncă temporară, potrivit art. 96 

alin. 1 Codul muncii.  

În lipsa unui raport juridic între salariatul temporar și utilizator, nu se poate reține în 

sarcina acestuia din urmă obligația de plată a salariului, chiar dacă legiuitorul a prevăzut în 

beneficiul salariatului posibilitatea, subsidiară, de a se îndrepta împotriva utilizatorului pentru 

plata salariului. Împrejurarea că utilizatorul care a plătit salariul se subrogă, potrivit art. 96 

alin. 5 Codul muncii, pentru sumele plătite, în drepturile salariatului temporar împotriva 

agentului de muncă temporară, confirmă faptul că obligația de plată a salariului către 

salariatul temporar este în sarcina agentului de muncă temporară.  

Nici pretinsa, dar nedovedita, stare de insolvență a utilizatorului nu poate exonera pe 

apelantă de obligația de a-i plăti intimatului salariul convenit prin contractul de muncă 

temporară nr. 771 din 28.03.2014. 

Apelanta a susținut că situaţia reală a drepturilor băneşti și a plăţilor efectuate de 

aceasta pentru perioada indicată de intimatul reclamant este cea detaliată în tabelul anexat 

întâmpinării, din care rezultă o diferență de plată în sumă de 3.124,68 Euro, ca și sumă netă la 

care se adaugă impozitul reţinut și virat la bugetul de stat, precizând că reclamantul nu are 

dreptul la plata sumei reținute cu titlu de impozit. 

În acest sens, instanța de apel a reținut că prin esenţă, „diurna” reprezintă o 

indemnizaţie plătită pentru acoperirea cheltuielilor de întreţinere suplimentare. 

Diurna este fixă, stabilită zilnic şi face parte din cheltuielile de detaşare care nu intră 

în noţiunea de salariu, neintrând, deci, în baza de calcul a impozitului pe salarii și contribuții 

cu reținere la sursă.  

Prin urmare, diurna fiind o cheltuială deductibilă fiscal, sunt nefondate susținerile 

apelantei referitoare la faptul că reclamantul nu are dreptul la întreaga sumă prevăzută ca 

diurnă în Decizia nr. 189 din 28.03.2014, deoarece aceasta nu ar reprezenta suma netă, ci ar 

include și impozitul reţinut și virat de apelantă. 

Apelanta a arătat că sumele virate intimatului cu titlu de drepturi salariale sunt 

conforme pontajului transmis de utilizator, însă nu a depus dovezi în acest sens, pentru a 

combate modul de calcul și cuantumul drepturilor salariale la care a fost obligată prin sentință, 

deși proba sub acest aspect era, potrivit art. 272 Codul muncii, în sarcina sa. 

Cu privire la dispozițiile art. 13 alin. 2 din Legea nr. 344 din 19 iulie 2006, instanța de 

apel reține că posibilitatea verificării de către organismele de control din domeniul legislaţiei 

muncii a contractului individual de muncă nu constituie un argument pentru a îngrădi accesul 

salariatului la justiție, așa cum susține pârâta în apel, și nici pentru a nega competența 

instanțelor române de a face propriile verificări cu privire la executarea unui contract de 

muncă încheiat de cetățenii români cu un angajator român, chiar dacă activitatea se prestează 

în străinătate, competență recunoscută de disp. art. 2 lit. b Codul muncii, art. 269 alin. 2 Codul 

muncii, art. 208 și 210 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social. 

Apelanta nu a dovedit starea de insolvență, dar nici existența unei alte judecăți de al 

cărei obiect atârnă dezlegarea cauzei de față, astfel încât nu era necesară suspendarea judecății 

de față. 
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În consecinţă, având în vedere şi dispoziţiile art. 480 alin. 1 Cod procedură civilă, 

apelul a fost respins. 

2. Concediu pentru incapacitate temporară de muncă - durata concediului de 

odihnă, având ca referință şi perioada concediului medical 

 

Materia: Apel – litigii de muncă 

Temei de drept: Art. 145 alin. 2 din Codul muncii, respectiv – art. 140 alin. 2 – așa 

cum a fost modificat prin Legea 40/2011, art. 7 alin 1 din Directiva 2003/88/CE 

„Concediu anual plătit” cu forma şi înțelesul folosit de Articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003) - 

concediu de odihnă anual plătit cu forma şi înțelesul folosit/definit de legislația muncii din 

Romania) 

Curtea de Apel Iaşi, Secția litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 488/21 

septembrie 2017 

Prin sentința civilă nr. 934/10.05.2017, Tribunalul Iaşi a hotărât următoarele: 

„Admite acțiunea formulată de reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Şcoala 

Gimnazială Y. 

Obligă pârâta să acorde reclamantului un concediu de odihnă anual plătit de 13 zile 

lucrătoare, aferent perioadelor: 01.11.2012 – 31.08.2013 şi 01.09.2013 – 02.11.2013.  

Pentru a se pronunța astfel, prima instanță a reținut următoarele: 

Reclamantul X este angajatul pârâtei Şcoala Gimnazială Y în funcția de profesor 

titular, în baza unui contract individual de muncă pe durată nedeterminată, încheiat inițial cu 

normă întreagă, ulterior înscrierii reclamantului la pensie de invaliditate (grad III de 

invaliditate) fiind modificată norma de lucru în fracțiune de normă, astfel cum rezultă din 

adresa nr. 184/09.02.2017 a unității de învățământ pârâte. 

În perioadele 01.11.2012 – 15.09.2013 şi 18.09.2013 – 02.11.2013 reclamantul s-a 

aflat în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în total însumând 365 de zile de 

concediu, astfel cum rezultă din adeverința nr. 581/07.11.2013, eliberată de pârâta Şcoala 

Gimnazială Y. 

Deşi, ulterior concediului pentru incapacitate temporară de muncă, reclamantul a 

solicitat unității angajatoare acordarea concediului de odihnă, la a cărui durată să fie avută în 

vedere ca perioadă de referință şi perioada concediului medical, pârâta a refuzat această 

cerere, acordându-i reclamantului un concediu de odihnă stabilit prin raportare la perioada 

efectiv lucrată în anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.10.2012). 

Obiectul prezentei acțiuni îl constituie solicitarea reclamantului de obligare a unității 

de învățământ pârâte la acordarea concediului anual plătit (cu forma şi înțelesul folosit de 

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE sau de legislația muncii din Romania), 

pentru zilele lucrate în 16 şi 17 septembrie 2013 şi pentru perioadele în care a fost în concediu 

medical, respectiv 01.11.2012 – 15.09.2013 şi 18.09.2013 – 02.11.2013.  

Pentru perioada supusă controlului judiciar, reglementarea stabilirii duratei efective a 

concediului de odihnă anual era realizată de art. 145 alin. 2 din Codul muncii (forma veche – 

art. 140 alin. 2 – așa cum a fost modificat prin Legea 40/2011), ce prevedea că durata efectivă 

a concediului de odihnă anual se stabilește în contractul individual de muncă cu respectarea 

legii şi a contractelor colective aplicabile, şi se acordă proporțional cu activitatea prestată într-

un an calendaristic.  

Totodată, potrivit art. 7 alin 1 din Directiva 2003/88/CE „Statele membre iau măsurile 

necesare pentru ca orice lucrător să beneficieze de un concediu anual plătit de cel puțin patru 
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săptămâni în conformitate cu condițiile de obținere și de acordare a concediilor prevăzute de 

legislațiile și practicile naționale”. 

Referitor la acest articol, Curtea Europeană de Justiție, prin Hotărârea preliminară din 

20 ianuarie 2009 în cauzele conexate C-350/06 și C-520/06, Gerhard Schultz-Hoff împotriva 

Deutsche Rentenversicherung Bund (C-350/06) și Stringer și alții împotriva Her Majesty's 

Revenue and Customs (C-520/06), a stabilit următoarele:  

„1) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

trebuie interpretat în sensul că nu se opune unor dispoziții sau unor practici naționale potrivit 

cărora un lucrător aflat în concediu medical nu are dreptul la un concediu anual plătit efectuat 

într-o perioadă de concediu medical. 

2) Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că dreptul la concediul anual 

plătit se stinge la expirarea perioadei de referință şi/sau a unei perioade de report stabilite de 

dreptul național chiar şi în cazul în care lucrătorul s-a aflat în concediu medical în toată 

perioada de referință sau într-o parte din aceasta şi incapacitatea sa de muncă a continuat până 

la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru care nu a putut să îşi exercite dreptul la 

concediul anual plătit. 

3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că, la încetarea raportului de 

muncă, nu se acordă nicio indemnizație pentru concediul anual plătit neefectuat lucrătorului 

care s-a aflat în concediu medical în toată perioada de referință sau într-o parte din aceasta 

şi/sau în toată perioada de report sau într-o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut să 

îşi exercite dreptul la concediul anual plătit. Pentru calculul indemnizației menționate, 

remunerația obișnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută în perioada de 

repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă”. 

Curtea a arătat la punctul 22 din hotărâre că „Potrivit unei jurisprudențe constante, 

dreptul fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat un principiu al dreptului 

social comunitar de o importanță deosebită de la care nu se poate deroga și a cărui punere în 

aplicare de către autoritățile naționale competente poate fi efectuată numai în limitele 

prevăzute în mod expres chiar în Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 

privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru (,,,)”, iar la pct. 25 „Este cert că 

finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a-i permite lucrătorului să se 

odihnească și să dispună de o perioadă de destindere și de recreere. Astfel, această finalitate 

diferă de cea a dreptului la concediul medical. Acesta din urmă se acordă lucrătorului pentru 

ca acesta să poată să se refacă după o boală”. La pct. 38 din hotărâre au fost evidențiate 

dispozițiile articolului 5 alineatul 4 din Convenția nr. 132 a Organizației Internaționale a 

Muncii din 24 iunie 1970 privind concediile anuale plătite (revizuită), „[…] absențele de la 

serviciu pentru motive independente de voința persoanei angajate interesate, precum absențele 

datorate unei boli, […] vor fi calculate ca parte din perioada de serviciu”. La punctul 41 

Curtea a concluzionat că „(…) în ceea ce privește lucrătorii aflați în concediu medical prescris 

în mod legal, un stat membru nu poate condiționa dreptul la concediul anual plătit conferit 

chiar de Directiva 2003/88 tuturor lucrătorilor (Hotărârea BECTU, citată anterior, punctele 52 

și 53) de obligația de a fi lucrat efectiv în perioada de referință stabilită de statul menționat”. 

Constituția României prevede la art.148 alin.(2): „Ca urmare a aderării, prevederile 

tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementari comunitare cu 

caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea 

prevederilor actului de aderare”. 

Aşadar, aplicarea Directivei nr. 2003/88/CE (în interpretarea dată de Curtea Europeană 

de Justiție prin hotărârea din 20 ianuarie 2009) este obligatorie, întrucât dreptul intern 



9 

 

respectiv art. 145, alin. 2 din Codul muncii este în contradicție cu prevederile directivei şi, în 

consecință, aplicarea în fapt a normelor anterior menționate constă în stabilirea duratei 

concediului de odihnă raportat şi perioadei concediului medical nu numai perioadei efectiv 

lucrate. 

De altfel, prin modificările aduse Codului muncii prin Legea nr. 12/2015, legiuitorul 

român a transpus în dreptul intern dispozițiile Directivei 2003/88/CE. Astfel, începând cu 

25.01.2015, perioada concediului medical constituie perioadă de referință în stabilirea duratei 

concediului de odihnă anual. 

În cauză, instanța reține faptul că, potrivit disp. art. 167 alin. 1 - prima teză - din Legea 

nr. 1/2011 a educației naționale, cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plată, în 

perioada vacanțelor şcolare, cu o durată de 62 de zile lucrătoare, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi 

articol, neefectuarea concediului anual dă dreptul la efectuarea concediului restant în 

vacanțele anului şcolar următor. 

Instanța are în vedere că prin Hotărârea preliminară din 22 noiembrie 2011, pronunțată 

în cauza C‑214/10, KHS AG împotriva Winfried Schulte, tot în interpretarea art. 7 din 

Directiva 2003/88/CE, Curtea Europeană de Justiție a statuat că „Articolul 7 alineatul (1) din 

Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind 

anumite aspecte ale organizării timpului de lucru trebuie interpretat în sensul că nu se opune 

unor dispoziții sau practici naționale, precum unele convenții colective, care limitează, printr-

o perioadă de report de 15 luni la expirarea căreia dreptul la concediul anual plătit se stinge, 

cumulul de drepturi la un astfel de concediu ale unui lucrător aflat în incapacitate de muncă 

mai multe perioade de referință consecutive”. 

Astfel cum s-a arătat mai sus, art. 267 alin. 3 din Legea nr. 1/2011, prevede o perioadă 

de report de un an („anul şcolar următor”). 

Se mai reține de către instanță că la pct. 33 din Hotărârea din 22 noiembrie 2011, 

Curtea Europeană de Justiție a statuat că „(...) trebuie să se constate că dreptul la concediul 

anual plătit dobândit de un lucrător aflat în incapacitate de muncă mai multe perioade de 

referință consecutive poate să răspundă celor două aspecte ale finalității sale, menționate la 

punctul 31 din prezenta hotărâre, numai în măsura în care reportul nu depășește o anumită 

limită temporală. Astfel, dincolo de o astfel de limită, concediul anual este lipsit de efectul său 

pozitiv pentru lucrător în calitatea sa de perioadă de repaus, păstrându-și numai calitatea de 

perioadă de destindere și de recreere”. 

În cauză, având în vedere că reclamantul solicită în anul 2017 obligarea unității 

angajatoare la acordarea concediului anual plătit aferent perioadei 01.11.2012 – 02.11.2013, 

instanța constată că perioada de report prevăzută de art. 263 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a fost 

cu mult depăşită. 

Timpul îndelungat, scurs de la perioada de referință pentru care se solicită concediu de 

odihnă (01.09.2012 – 02.11.2013) precum şi faptul că în acest timp reclamantul a beneficiat 

de o serie de concedii fără plată ce presupun repausul (în perioadele 18.11.2013 – 10.02.2014, 

01.09.2014 – 18.11.2014, 19.11.2014 – 08.02.2015, 09.02.2015 – 09.06.2015, 10.06.2015 – 

31.08.2015) formează instanței convingerea că acordarea unui concediu de 62 de zile 

lucrătoare s-ar abate de la unul dintre scopurile acestui tip de concediu (astfel cum au fost 

stabilite prin hotărârile Curții Europene de Justiție), respectiv cel de odihnă, rămânând doar 

cel de recreere. 

Cu toate acestea, instanța are în vedere faptul că art. 7 alin. 1 din Directiva 

2003/88/CE garantează lucrătorului un concediu anual plătit de cel puțin 4 săptămâni, statele 

membre având obligația de a lua toate măsurile necesare în acest sens. Garantarea efectuării 

concediului de odihnă este reglementată şi de Codul muncii, prin art. 144, potrivit căruia „(1) 

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaților. (2) Dreptul la 

concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări”. 
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Prin urmare, depăşirea perioadei de report sau efectuarea unor alte categorii de 

concedii nu pot exclude însăşi acordarea dreptului garantat, mai ales în condițiile în care 

angajatorul s-a opus cererii salariatului de acordare a acestui drept. În acest sens a statuat şi 

Curtea Europeană de Justiție, instanța reținând pct. 23 al Hotărârii din 22.11.2011 potrivit 

căruia „(...) potrivit unei jurisprudențe constante, dreptul fiecărui lucrător la concediul anual 

plătit trebuie considerat un principiu al dreptului social al Uniunii de o importanță deosebită, 

de la care nu se poate deroga și a cărui punere în aplicare de către autoritățile naționale 

competente poate fi efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres chiar în Directiva 

93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 (...), această directivă fiind codificată prin 

Directiva 2003/88 (...)” şi pct. 26 - teza a doua - din aceeaşi hotărâre, respectiv „Totuși, 

Curtea a supus această constatare de principiu condiției ca lucrătorul al cărui drept la 

concediul anual plătit s-a pierdut să fi avut în mod efectiv posibilitatea de a exercita dreptul 

conferit de directiva menționată”. 

În consecință, având în vedere că pârâta nu a întreprins toate măsurile care îi erau la 

îndemână pentru a se asigura că reclamantul îşi va efectua concediul de odihnă în cursul 

perioadei de report, ba mai mult, atitudinea unității pârâte a fost de negare constantă a 

dreptului reclamantului la concediu de odihnă stabilit în raport şi cu perioada concediului 

medical, atitudine ce a condus la acordarea unor concedii fără plată şi nevalorificarea 

dreptului garantat la concediu de odihnă, instanța constată că şi în condițiile depăşirii 

perioadei de report reclamantul are dreptul la perioada minimă a concediului anual plătit - 

garantată prin art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE - respectiv 4 săptămâni/an şcolar. 

Astfel, întrucât în situația cadrelor didactice concediul de odihnă se stabileşte pe an 

şcolar şi nu pe an calendaristic, reclamantul avea garantat dreptul la 4 săptămâni de concediu 

de odihnă în anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) (conform art. 7 al Directivei 

nr. 2003/88/CE), adică 20 de zile lucrătoare. Având în vedere că unitatea pârâtă i-a acordat 

reclamantului în perioada 03.11.2013 – 16.11.2013 un concediu de odihnă de 10 zile 

lucrătoare, aferent perioadei efectiv lucrate (01.09.2012 – 31.10.2012), reclamantului i se mai 

cuvin pentru anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) încă 10 zile lucrătoare de 

concediu de odihnă.  

Pentru perioada 01.09.2013 – 02.11.2013, reclamantului i se cuvin 3 zile lucrătoare de 

concediu de odihnă, calculate potrivit regulii matematice de trei simple (dacă pentru 12 luni se 

cuvin 20 de zile lucrătoare de concediu, pentru 2 luni se cuvin 2x20:12 zile lucrătoare de 

concediu). În total – 13 zile lucrătoare (10 plus 3), aferente perioadelor 01.09.2012 – 

31.08.2013 şi 01.09.2013 – 02.11.2013. 

Față de aceste considerente, instanța va admite acțiunea formulată de reclamantul X în 

contradictoriu cu pârâta Şcoala Gimnazială Y şi va obliga pârâta să acorde reclamantului un 

concediu anual plătit de 13 zile lucrătoare, aferent perioadelor 01.09.2012 – 31.08.2013 şi 

01.09.2013 – 02.11.2013. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul X, criticând-o pentru 

nelegalitate și netemeinicie. 

Redând dispozițiile hotărârii preliminare pronunțată la data de 20 Ianuarie 2009 de 

Curtea Europeană de Justiție, privind interpretarea dispozițiile art. 7 din Directiva 2003/88, 

consideră că pârâta nu i-a acordat 52 zile lucrătoare de concediu anual plătit aferent anului de 

contract/şcolar 01.092012-31.08.2013 şi nu mi-a acordat nici 10 zile lucrătoare de concediu 

anual plătit aferent fracțiunii 01.09.2013 - 02.112013 din anul de contract/şcolar 01.09.2013-

31.08.2014 (cu precizarea că perioada 01.092013 - 02.112013 este singura fracțiune 

generatoare a drepturilor mele de concediu anual plătit în sarcina pârâtei, din anul 

contractual/şcolar 01.09.2013-31.082014). 

Arată apelantul că, în fapt, pârâta i-a calculat drepturile de concediu anual plătit 

după cum urmează: 
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- pentru anul şcolar 01.09.2012-31.08.2013, pârâta i-a acordat un număr de 10 zile 

lucrătoare de concediu anual plătit (în perioada 03.11.2013-16.11.2013) deşi a avut contract 

individual de muncă cu normă întreagă exclusiv cu pârâta, nu a avut detaşări şi nu a avut 

absențe/învoiri. Din cele arătate la punctele I. şi II din prezenta, rezultă o diferență de 52 zile 

lucrătoare de concediu anual plătit care nu i s-au acordat de către pârâtă pentru anul de 

contract/şcolar 01.09.2012-31.082013. 

- pentru anul şcolar 01.09.2013-31.08.2014 pârâta nu i-a acordat nicio zi de concediu 

anual plătit, deşt în perioada 01.09.2013- 15.09.2013 a avut concediu medical, în perioada 

16.09.2013-17.092013 s-a aflat în activitate de muncă didactică la pârâtă, în perioada 

18.09.2013-02.112013 a avut concediu medical, iar aceste perioade, după cum a arătat la 

punctele I. şi II, îi generează dreptul la un număr de 10 zile lucrătoare de concediu anual 

plătit, în condițiile contractuale individuale/colective de muncă (cu normă întreagă de lucru) 

avute cu pârâta. Menționează că perioada 03.11.2013-31.08.2014 nu a generat alte drepturi de 

concediu anual plătit de natură contractuală cu pârâta. Precizează că metodologia de acordare 

a concediilor anuale plătite pentru cadrele didactice angajate în unități de învățământ de stat, 

cum este şi pârâta, prevede ca în cazul în care se stabilesc drepturi de concediu anual plătit 

pentru fracțiuni de an contractual, se va face acordarea a unui număr de cinci zile lucrătore de 

concediu plătit pentru fiecare lună contractuală finalizată. 

Apelantul completează motivele inițiale de apel, structurând astfel criticile aduse 

hotărârii instanței de fond: 

I - În motivarea sa, instanța de fond invocă aspectul tardiv scurs de la perioada de 

referință pentru care a solicitat drepturile de concediu anual plătit, precum şi faptul că a 

beneficiat de o serie de concedii fără plată, care, în accepțiunea instanței, implică "repausul" 

identificat apoi cu „odihna". Instanța de fond, interpretează astfel că a fost depăşită o limită 

temporală, dincolo de care drepturile solicitate de mine şi-au pierdut valoarea lor firească, 

rămânând doar cu calitatea de "recreere şi destindere" (cu interpretarea pct. 33 din Hotărârea 

din 22 noiembrie 2011 a Curții Europene de Justiție). Consideră motivarea nelegală şi 

nefondată. Concediile fără plată i s-au acordat la cerere şi constituie un drept dat de contractul 

individual de muncă, de contractul colectiv de muncă şi de Legea 1/2011. Acest tip de 

concediu fără plată constituie un drept de muncă al angajatului şi se acordă angajatului pentru 

studii sau alte nevoi personale, iar în cazul meu mi s-au acordat pentru nevoi personale. Or, a 

fi considerat că acest drept (care este de un an de concediu fără plată la cadrele didactice care 

au lucrat cel puțin 10 ani la catedră, sau de doi ani pentru cadrele didactice care au lucrat cel 

puțin 10 ani la catedra şi doresc folosirea anticipată a anului de concediu fără plată care ar 

decurge ca drept de muncă pentru următorii 10 ani care vor fi lucrați) odată ce a fost luat 

substituie integral sau parțial dreptul de concediu de odihnă căci ar presupune repausul 

angajatului, este o mare eroare de judecată. Ca exemplu, dacă un angajat îşi valorifică dreptul 

de concediu fără plată stabilit de contractele sale de muncă şi de legislația națională iar 

angajatorul care îi este dator cu dreptul de concediu de odihnă (concediu anual plătit) omite 

sau refuză să îi acorde concediul de odihnă prin suspendarea concediului fără plată (după cum 

prevede legea şi contractul colectiv de muncă) atunci angajatul se adresează instanței române 

care stabileşte că acesta îşi pierde dreptul de a mai avea 62 zile de concediu de odihnă stabilite 

prin contractul individual şi colectiv de muncă, căci şi-a făcut "repausul" în concediul fără 

plată, dar i se acordă 20 zile de concediu plătit pentru "destindere şi recreere" . Or, acest caz 

arată cât de grav se încalcă atât legislația națională a muncii cât şi legislația comunitară. Un 

alt aspect, la fel de grav ca eroare de judecată, este faptul că deşi nicio lege națională nu 

echivalează un drept de concediu fără plată cu un drept de concediu de odihnă, şi nici 

concediul de odihnă cu concediul fără plată, ci le cuantifică separat în cazul angajatului care 

are dreptul la ambele, căci tocmai din acest motiv este prevăzut în lege că în cazul unui 

angajat aflat în concediu fără plată căruia angajatorul trebuie să îi acorde concediu de odihnă, 
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angajatorul va face acordarea concediului de odihnă cu suspendarea concediului fără plată pe 

toată perioada efectuării concediului de odihnă. Un alt aspect dureros pentru mine căci trebuie 

să îl invoc aici este faptul că în perioadele de concediu fără plată am suferit de foame având 

ca venit o pensie de invaliditate de gradul 3 în cuantum de 350 lei (aproximativ 78 euro) din 

care a trebuit să îmi asigur tratamentul medical şi unele consultații medicale ta specialişti care 

nu lucrau sub contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, deci nu poate fi vorba de 

odihnă ci de suferință, şi aceasta şi din vina angajatorului pârât care nu mi-a acordat în 

termenul legal drepturile de concediu de odihnă. Finalitatea dreptului la concediu anual plătit 

este aceea de a-i permite lucrătorului să se odihnească şi să dispună de o perioadă de relaxare 

şi recreere, exact atâtea zile câte sunt prevăzute în contractul individual şi colectiv de muncă, 

în cazul meu 62 zile lucrătoare plătite de concediu de odihnă anual plătit. Ori această finalitate 

nu poate fi produsă dacă angajatul nu este plătit încât să îşi asigure existența zilnică, şi nu 

poate fi atinsă pe niciuna din componentele sale anterior arătate atât timp cât angajatul nu are 

cu ce să subziste. Mai mult, nu cunosc şi nu cred să existe vreo lege națională ori comunitară 

care să dea dreptul unei instanțe să descompună legal un drept de concediu de odihnă anual 

plătit stipulat într-un contract de muncă printr-un număr de 62 zile lucrătoare în absurda 

descompunere: din cele 62 zile lucrătoare de concediu de odihnă angajatul trebuie să 

execute/beneficieze 20 de zile lucrătoare de recreere şi destindere, iar restul de 42 zile 

lucrătoare să fie considerate de instanță pentru repaus deja consumat în perioadele de 

concediu fără plată.  

II - Instanța de fond, în motivarea sa, se foloseşte de stipulările punctului 33 din 

Hotărârea din 22 noiembrie 2011 a Curții Europene de Justiție, pentru a demonstra depăşirea 

unei limite temporale a reportului, aleasă în mod arbitrar ca perioada de report de un an şcolar 

(folosindu-se de art. 267 alin 3 din Legea nr. 1/2011), încât dincolo de această limită efectul 

concediului anual ar deveni, pentru mine ca lucrător, lipsit de efectul său pozitiv ca perioadă 

de repaus. In primul rând nu consider că, în cazul meu, ar fi depăşită o astfel de limită 

temporară încât să nu se împlinească efectul pozitiv de repaus. După cum am arătat la punctul 

anterior am suferit de foame în perioadele în care instanța de fond consideră, prin 

presupunere, că m-aş fi aflat în repaus. în al doilea rând, de la 62 zile lucrătoare de concediu 

anual plătit, prevăzut de contractele mele de muncă cu angajatorul aici pârât, la un concediu 

anual de 20 de zile lucrătoare plătite reprezintă o diferență de penalizare / confiscare / 

nerecunoaştere cu 42 zile lucrătoare de concediu anual plătit pe care instanța a făcut-o în mod 

arbitrar şi neechilibrat ca raport dintre repaus şi recreere şi destindere. în al treilea rând, prin 

diminuarea drepturilor mele de concediu de odihnă anual plătit pentru motivul că s+ar fi 

depăşit o limită temporală, înseamnă aplicarea unei prescrieri a lor într-un mod implicit. 

Aceasta înseamnă o încălcare atât a articolului 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003, cât şi a hotărârii preliminare 

pronunțată la data de 20 ianuarie 2009 de Curtea Europeană de Justiție care, interpretând 

dispozițiile art. 7 din Directiva 2003/88, a declarat următoarele: 

1) Articolul 7 alineatul O) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

trebuie interpretat în sensul că nu se opune unor dispoziții sau unor practici naționale potrivit 

cărora un lucrător aflat in concediu medical nu are dreptul la un concediu anual plătit efectuat 

intr-o perioada de concediu medical. 

2) Articolul 7 alineatul f U din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că dreptul la concediul anual 

plătit se stinge la expirarea perioadei de referință şi/sau a unei perioade de report stabilite de 

dreptul național chiar şi in cazul în care lucrătorul s-a aflat in concediu medical în toată 

perioada de referință sau într-o parte din aceasta şi incapacitatea sa de muncă a continuat pană 
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la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru care nu a putut să îşi exercite dreptul la 

concediul anual plătit. 

3) Articolul 7 alineatul (2) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul că se 

opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd că, la încetarea raportului de 

munca, nu se acordă nicio indemnizație pentru concediul anual plătit neefectuat lucrătorului 

care s-a aflat în concediu medical în toată perioada de referință sau într-o parte din aceasta 

şi/sau în toată perioada de report sau intr-o parte din aceasta, motiv pentru care nu a putut să 

îşi exercite dreptul la concediul anual plătit. Pentru calculul indemnizației menționate, 

remunerația obişnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută in perioada de 

repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă. 

II. Instanța de fond, în mod nelegal depăşeşte în judecare şi soluționare perioadele 

stipulate clar (cu zi, lună, an) în cererea de chemare în judecată, ce face obiectul prezentului 

dosar, şi emite judecăți asupra acestora, diminuându-mi prin aceasta, nejustificat legal, ori 

drepturile pe care angajatorul mi le-a recunoscut şi acordat în mod legal, ori drepturile asupra 

cărora instanța era obligată să se pronunțe. Mă refer aici la perioada lucrată 01 septembrie 

2012-31 octombrie 2012, perioadă pentru care angajatorul mi-a acordat 10 zile de concediu 

anual plătit în mod legal şi în termen legal în perioada 03. II .2013 - 16.11.2013. Ori acest 

concediu de odihnă plătit nu poate face obiectul judecății cauzei atât timp cât nu a solicitat 

spre judecare în cererea de chemare în judecată, iar prin adresa nr. 184/09.02.2017 a Şcolii 

Gimnaziale Y către Tribunalul Iaşi, în dosarul prezentei cauze, pârâta recunoaşte că mi-a 

acordat 10 zile de concediu anual plătit în perioada 03.11.2013 - 16.11.2013, aferent perioadei 

lucrate 01 septembrie 2012-31 octombrie 2012. Instanța de fond trebuia să exprime o 

hotărâre/sentință doar pentru drepturile de concediu de odihnă anual plătit pentru şi numai 

pentru perioadele indicate în cererea mea de chemare în judecată, şi după metoda de calcul 

prin regula de trei simplă pe care a aplicat-o doar pentru perioada 01 septembrie 2013-02 

octombrie 2013; acelaşi raționament ar fi trebuit aplicat şi pentru restul perioadelor specificate 

în cererea mea de chemare în judecată, încât să nu se ajungă la absurditate precum cea din 

exemplul următor: în anul şcolar 01.09.2012-31.08.2013 profesorul X a lucrat două luni 

pentru care angajatorul i-a acordat în mod legal 10 zile de concediu de odihnă anual plătit, iar 

zece luni s-a aflat în concediu medical, perioadă pentru care angajatorul nu îi mai acordă 

concediu de odihnă anual plătit. în acelaşi an şcolar profesorul X lucrează 4 luni pentru care 

acelaşi angajator i-a acordat în mod legal 20 zile de concediu de odihnă, iar 8 luni are 

concediu medical, perioadă pentru care angajatorul nu îi mai acordă concediu de odihnă. Tot 

în acelaşi an şcolar şi la acelaşi angajator, profesorul Y lucrează 5 luni pentru care angajatorul 

îi acordă legal 25 zile de concediu de odihnă, iar 7 luni are concediu medical, perioadă pentru 

care angajatorul nu îi mai acordă concediu de odihnă. Aceştia trei se prezintă în aceeaşi zi în 

instanță, cu cerere comuna pentru a li se acorda concediu anual plătit conform art. 7 alineatul 

(1) din Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003, 

iar în final instanța hotărăşte: fiecare reclamant are dreptul la 20 zile de concediu anual plătit 

ce se cuvin pentru anul şcolar respectiv. Cum X a beneficiat deja de 10 zile lucrătoare de 

concediu de odihnă anual plătit, înseamnă că i se mai cuvin 10 zile lucrătoare de concediu de 

odihnă. Pentru prof. X instanța constată că a beneficiat de 20 de zile de concediu de odihnă 

înseamnă că nu i se mai cuvine nimic pentru perioada de 8 luni în care s-a aflat în concediu 

medical. în cazul prof. Y, instanța constată că a primit cu 5 zile de concediu de odihnă mai 

mult decât i se cuvenea. Acest exemplu arată erorile rezultate din neaplicarea legislației 

naționale atunci când aceasta este mai favorabilă decât legea comunitară, şi neaplicarea, ori 

aplicarea trunchiată ori deformată de subiectivismul arbitrari ului, a legii comunitare atunci 

când aceasta este mai favorabilă pentru angajat față de legea națională. 

IV. Consideră că actuala cauză nu a fost judecată de instanța de fond cu prioritatea cu 

care ar fi trebuit să se judece un litigiu de muncă ce are obiect drepturi de concediu de odihnă 
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anual plătit şi cer instanței de apel a ține cont de natura cauzei în ce priveşte stabilirea 

priorității termenelor de judecată, după cum prevede legea, încât să pot beneficia în cursul 

acestei vieți de zilele de concediu de odihnă anual plătit, concediu ce ar putea fi mult întârziat 

în cazul în care ar trebui să ajung prin căi de atac la cele mai înalte curți de justiție din 

România sau din Europa. 

Concluzionând, apelantul solicită ca instanța de apel să oblige pârâta la acordarea a 62 

zile lucrătoare de concediu anual plătit pentru perioadele 01.112012 - 31.082013 şi 

01.09.2013 - 02.112013 (şi nu doar 13 zile de concediu anual plătit după cum a decis instanța 

de fond în hotărârea sa). 

Solicită instanței să oblige pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest 

proces. 

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

dispozițiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de reclamantul X este 

nefondat. 

În fapt, reclamantul apelant X a solicitat acordarea concediului anual plătit („concediu 

anual plătit” cu forma şi înțelesul folosit de Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE 

a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 noiembrie 2003), sau concediu de odihnă 

anual plătit („concediu de odihnă anual plătit” cu forma şi înțelesul folosit/definit de legislația 

muncii din Romania) pentru zilele lucrate în perioada de la 16 septembrie 2013 până la 17 

septembrie 2013 şi pentru perioadele în care a fost în concediu medical şi anume de la 01 

noiembrie 2012 până la 15 septembrie 2013 şi de la 18 septembrie 2013 până la 02 noiembrie 

2013, astfel încât durata concediului de odihnă anual plătit pentru această perioadă să nu fie 

afectată de concediul medical indicat anterior. 

În motivarea cererii sale, reclamantul a precizat că, în urma unui infarct miocardic 

suferit în timpul programului de lucru la unitatea pârâtă, a beneficiat de 365 zile de concediu 

medical, în perioadele de la 01.11.2012 până la 15.09.2013 şi de la 18.09.2013 până la 

02.11.2013, dovedite prin Adeverința nr. 581/07.11.2013, eliberată de pârâtă, pentru care 

pârâta nu i-a acordat nici măcar o zi de concediu de odihnă anual plătit. 

Arată reclamantul că în zilele de 16 septembrie 2013 şi 17 septembrie 2013 a 

desfășurat activitate la unitatea de învățământ pârâtă, activitate care a pus în evidență o 

evoluție nesatisfăcătoare a stării sănătății sale la acea dată, ceea ce a condus la continuarea 

programului medical recuperator în concediu medical, care i s-a acordat de la 18 septembrie 

2013 până la 02 noiembrie 2013. 

În perioada 03 noiembrie 2013 - 17 noiembrie 2013, pârâta i-a acordat concediu de 

odihnă plătit aferent perioadei lucrate de la 01 septembrie 2012 până la 31 octombrie 2012, iar 

de la 18 noiembrie 2013 până la 19 septembrie 2016, pârâta nu i-a acordat nici o zi de 

concediu de odihnă (concediu anual plătit) pentru perioada de la 01 noiembrie 2012 până la 

02 noiembrie 2013. 

În concret, astfel cum corect a sintetizat instanța de fond, prezentul litigiu constă în 

solicitarea reclamantului de obligare a unității de învățământ pârâte la acordarea concediului 

anual plătit (cu forma şi înțelesul folosit de Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88/CE 

sau de legislația muncii din Romania), pentru zilele lucrate în 16 şi 17 septembrie 2013 şi 

pentru perioadele în care a fost în concediu medical, respectiv 01.11.2012 – 15.09.2013 şi 

18.09.2013 – 02.11.2013.  

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit, este un drept care se aplică cu privire la toți 

lucrătorii. (“Directiva 93/104 - directiva ce a fost codificată prin directiva 2003/88/CE – n.a.) 

trebuie interpretată în sensul că se opune ca statele membre să limiteze în mod unilateral 

dreptul la concediul anual plătit recunoscut tuturor lucrătorilor prin stabilirea unei condiții de 

exercitare a acestui drept care conduce la excluderea anumitor lucrători de la beneficiul 

acestui drept (Hotărârea BECTU, punctul 52).” – pct. 17, Dominguez, din 24 ianuarie 2012). 
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În cauza Neidel, C-337/10, din data de 4 mai 2012, Curtea de Justiție a statuat: “în 

acest context, Curtea a amintit că dreptul la concediu anual plătit nu numai că are, în calitatea 

sa de principiu al dreptului social al Uniunii, o importanță deosebită, ci este de asemenea 

consacrat în mod expres la articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a 

Uniunii Europene, căreia articolul 6 alineatul (1) TUE îi recunoaște aceeași valoare juridică 

cu cea a tratatelor (Hotărârea KHS, C-214/10, din data de 22 noiembrie 2011, nepublicată 

încă în Rep., punctul 37, pct. 40). 

Prin hotărârea pronunțată în Cauza C-214/10, KHS Curtea de Justiție a fost interpelată 

cu privire la interpretarea Directivei 2003/88/CE privind unele aspecte ale organizării 

timpului de lucru, în legătură cu posibilitatea compensării financiare pe mai mulți ani a 

concediului unui lucrător care nu a fost efectuat din motive de boală. 

Curții i se solicită să dezvolte cu această ocazie propria jurisprudență cu privire la 

raportul dintre concediul anual şi concediul medical, al cărei punct de pornire l-a constituit 
Hotărârea Schultz - Hoff şi alții şi, eventual, să precizeze limitele dreptului la concediul anual 

plătit conferit prin dreptul Uniunii şi ale corolarului său, dreptul la indemnizația de concediu 

compensatorie în cazul încetării raportului de muncă, având în vedere modalitatea în care 

trebuie să fie conciliate atât interesele lucrătorului, cât şi cele ale angajatorului. 

Prin această jurisprudență, Curtea a constatat că Directiva 2003/88 nu se opune, în 

principiu, unei reglementări naționale care prevede modalități de exercitare a dreptului la 

concediul anual plătit acordat în mod expres de această directivă şi care prevede chiar 

pierderea dreptului menționat la sfârşitul unei perioade de referință sau al unei perioade de 

report. În acelaşi timp, o dispoziție națională care stabileşte o perioadă de report nu poate 

prevedea stingerea dreptului lucrătorului la concediul anual plătit fără ca acesta din urmă să fi 

avut în mod efectiv posibilitatea de a exercita acest drept. 

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât in cauza KHS AG/Winfried Schulte ca, 

în cazul unui lucrător aflat în incapacitate de munca mai multe perioade de referința 

consecutive, dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziții sau practici naționale, precum unele 

convenții colective, care limitează cumulul drepturilor la concediul anual plătit prin instituirea 

unei perioade de report rezonabile la expirarea căreia dreptul se stinge. 

Cu alte cuvinte, o reglementare naționala poate stabili o limita temporala in privința 

cumulului drepturilor la concediul anual plătit neefectuat, dobândite intr-o perioada de 

incapacitate de munca, însa aceasta limita trebuie sa depășească in mod substanțial perioada 

de referința la care se raportează. 

Prin hotărârea pronunțata în Cauza C-214/10 - KHS, Curtea a reamintit jurisprudența 

sa potrivit căreia dreptul fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat un 

principiu de drept social al Uniunii de o importanta deosebita de la care nu se poate deroga si 

a cărui punere in aplicare de către autoritățile naționale competente poate fi efectuata numai in 

limitele prevăzute in mod expres de dreptul Uniunii. Curtea subliniază ca s-a pronunțat deja in 

sensul ca dreptul Uniunii nu se opune, totuși, unei reglementari naționale care implica 

pierderea dreptului la concediul anual la sfârșitul unei perioade de referința sau al unei 

perioade de report, cu condiția ca lucrătorul sa fi avut in mod efectiv posibilitatea de a-si 

exercita dreptul la concediu. 

Curtea arată în continuare că, în împrejurări specifice, precum cele din speța, un 

lucrător aflat in incapacitate de munca mai multe perioade de referința consecutive ar fi 

îndreptățit sa cumuleze, in mod nelimitat, toate drepturile la concediul anual plătit dobândite 

in perioada in care a lipsit de la munca. 

Or, un drept la un astfel de cumul nelimitat de drepturi la concediul anual plătit, 

dobândite intr-o perioada de incapacitate de munca, nu ar mai răspunde finalității înseși a 

dreptului la concediul anual plătit. Aceasta finalitate cuprinde doua aspecte in măsura in 
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care permite lucrătorului sa se odihnească după efectuarea muncii, cat si sa dispună de o 

perioada de destindere si de recreere. 

Deși efectul pozitiv al concediului anual plătit pentru securitatea si sănătatea 

lucrătorului se realizează pe deplin daca acest concediu este efectuat in anul prevăzut in acest 

scop, respectiv in anul in curs, aceasta perioada de odihna nu își pierde importanta daca 

respectivul concediu este efectuat intr-o perioada ulterioara. Totuși, in măsura in care reportul 

depășește o anumita limita temporala, concediul anual este lipsit de efectul sau pozitiv pentru 

lucrător din perspectiva finalității sale de perioada de odihna, păstrându-si numai finalitatea de 

perioada de destindere si de recreere. 

In consecința, ținând seama de însăși finalitatea dreptului la concediul anual plătit, un 

lucrător aflat in incapacitate de munca mai mulți ani consecutivi nu poate avea dreptul sa 

cumuleze in mod nelimitat drepturi la concediu anual plătit dobândite in aceasta perioada. 

In acest context, pentru a respecta dreptul la concediul anual plătit, al cărui obiectiv 

este protecția lucrătorului, Curtea a statuat ca fiecare perioada de report trebuie sa tina seama 

de împrejurările specifice in care se găsește lucrătorul aflat in incapacitate de munca mai 

multe perioade de referința consecutive. Astfel, aceasta perioada trebuie sa garanteze 

lucrătorului, printre altele, faptul ca poate sa dispună, daca este necesar, de perioade de repaus 

care pot fi eșalonate, planificate si disponibile pe termen mai lung. In plus, fiecare perioada de 

report trebuie sa depășească in mod substanțial perioada de referința pentru care este acordata. 

Pe de alta parte, aceasta perioada trebuie sa protejeze de asemenea angajatorul 

împotriva riscului de cumul foarte mare de perioade de absenta a lucrătorului si a dificultăților 

pe care aceste absente le-ar putea implica pentru organizarea muncii. 

Prin urmare, Curtea a considerat ca perioada de report, fiind in speța de 15 luni, poate 

fi calificata in mod rezonabil ca fiind o perioada ce nu încalcă finalitatea dreptului la 

concediul anual in măsura in care permite acestui drept sa își mențină efectul pozitiv pentru 

lucrător in calitatea sa de perioada de odihna. 

In consecința, Curtea a răspuns ca, in cazul unui lucrător aflat in incapacitate de munca 

mai multe perioade de referința consecutive, dreptul Uniunii nu se opune unor dispoziții sau 

practici naționale, precum unele convenții colective, care limitează cumulul drepturilor la 

concediul anual plătit prin instituirea unei perioade de report de 15 luni la expirarea căreia 

dreptul se stinge. 

Curtea de Justiție (Camera a cincea – completul de trei judecători) s-a pronunțat astăzi 

(21.06.2012) cu privire la una dintre cererile analizate în acest articol, respectiv cauza 

ANGED, C-78/11, cerere sosită de la Tribunalul Suprem din Spania. 

Astfel, „este cert că finalitatea dreptului la concediul anual plătit este aceea de a‑i 
permite lucrătorului să se odihnească și să dispună de o perioadă de destindere și de recreere, 

finalitate care diferă de cea a dreptului la concediul medical. Acesta din urmă se acordă 

lucrătorului pentru a putea să se refacă după o boală care a determinat incapacitatea de muncă 

(a se vedea Hotărârea din 10 septembrie 2009, Vicente Pereda, C‑277/08, Rep., p. I‑8405, 

punctul 21).” (pct. 19) și „[momentul la care survine respectiva incapacitate este lipsit de 

relevanță[.]” (pct. 22). 

De aceea, „articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/88 trebuie interpretat în sensul 

că se opune unor dispoziții naționale care prevăd că un lucrător aflat în incapacitate temporară 

de muncă survenită în perioada de concediu anual plătit nu are dreptul de a beneficia ulterior 

de respectivul concediu anual plătit care a coincis cu perioada de incapacitate de muncă.”(pct. 

24 reluat și în dispozitivul hotărârii). 

Potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, dezvoltată, mai întâi, în legătură cu 

articolul 7 din Directiva 93/104/CE a Consiliului din 23 noiembrie 1993 privind anumite 

aspecte ale organizării timpului de lucru (JO L 307, p. 18) și, ulterior, cu articolul 7 din 

Directiva 2003/88, dreptul fiecărui lucrător la concediu anual plătit trebuie considerat un 
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principiu al dreptului social al Uniunii de o importanță deosebită consacrat în prezent în mod 

expres la articolul 31 alineatul (2) din cartă, căreia articolul 6 alineatul (1) primul paragraf 

TUE îi recunoaște aceeași valoare juridică cu cea a tratatelor (a se vedea Hotărârea din 26 

iunie 2001, BECTU, C‑173/99, Rec., p. I‑4881, punctul 43, Hotărârea din 6 aprilie 2006, 

Federatie Nederlandse Vakbeweging, C‑124/05, Rec., p. I‑3423, punctul 28, Hotărârea 

Schultz‑Hoff și alții, citată anterior, punctul 22, Hotărârea din 15 septembrie 2011, Williams 

și alții, C‑155/10, Rep., p. I‑8409, punctele 17 și 18, Hotărârile citate anterior KHS, punctul 

37, Neidel, punctul 40, ANGED, punctul 17, precum și Hotărârea din 8 noiembrie 2012, 

Heimann și Toltschin, C‑229/11 și C‑230/11, punctul 22). 

Curtea reține că, alăturat argumentelor expuse de către prima instanță, prin Hotărârea 

Curții (Camera a patra) din 19 septembrie 2013 (*) privind „Reexaminarea Hotărârii 

Tribunalului T‑268/11 P – Funcție publică – Decizia Comisiei de refuz al reportării unui 

concediu anual plătit care nu a putut fi efectuat de un funcționar în perioada de referință din 

cauza unui concediu medical de lungă durată – Articolul 1e alineatul (2) din Statutul 

funcționarilor Uniunii Europene – Articolul 4 din anexa V la statutul menționat – Directiva 

2003/88/CE – Articolul 7 – Dreptul la concediu anual plătit – Principiu al dreptului social al 

Uniunii – Articolul 31 alineatul (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – 

Atingere adusă unității și coerenței dreptului Uniunii” a reiterat următoarele: 

”Potrivit explicațiilor referitoare la articolul 31 din cartă, care, în conformitate cu 

articolul 6 alineatul (1) al treilea paragraf TUE și cu articolul 52 alineatul (7) din cartă, trebuie 

luate în considerare în vederea interpretării acesteia, articolul 31 alineatul (2) din cartă se 

întemeiază pe Directiva 93/104, precum și pe articolul 2 din Carta socială europeană, semnată 

la Torino la 18 octombrie 1961 și revizuită la Strasbourg la 3 mai 1996, și pe punctul 8 din 

Carta comunitară a drepturilor sociale fundamentale ale lucrătorilor, adoptată la reuniunea 

Consiliului European care a avut loc la Strasbourg la 9 decembrie 1989. 

28. Astfel cum rezultă din considerentul (1) al Directivei 2003/88, aceasta a codificat 

Directiva 93/104. Articolul 7 din Directiva 2003/88 referitor la dreptul la concediu anual plătit 

reproduce în mod identic prevederile articolului 7 din Directiva 93/104. 

29. Pe de altă parte, rezultă din jurisprudența Curții că dreptul la concediu anual plătit 

nu poate fi interpretat în mod restrictiv (Hotărârile citate anterior ANGED, punctul 18, și 

Heimann și Toltschin, punctul 23). 

30. Cu privire la situațiile în care un lucrător nu și‑a putut efectua zilele de concediu 

anual plătit din cauza unui concediu medical, Curtea a statuat în special că, deși articolul 7 

alineatul (1) din Directiva 2003/88 nu se opune, în principiu, unei reglementări naționale care 

prevede modalități de exercitare a dreptului la concediu anual plătit acordat în mod expres de 

această directivă și care prevede chiar pierderea dreptului respectiv la sfârșitul unei perioade 

de referință sau al unei perioade de report, acest lucru nu este totuși posibil decât cu condiția 

ca lucrătorul al cărui drept la concediu anual plătit s‑a pierdut să fi avut în mod efectiv 

posibilitatea de a exercita dreptul care îi este conferit astfel (a se vedea în special Hotărârile 

citate anterior Schultz‑Hoff și alții, punctul 43, și KHS, punctul 26). 

31. În această privință, Curtea a statuat astfel că articolul 7 alineatul (1) menționat 

trebuie interpretat în sensul că se opune unor dispoziții sau unor practici naționale care prevăd 

că dreptul la concediu anual plătit se stinge la expirarea perioadei de referință și/sau a unei 

perioade de report stabilite de dreptul național chiar și în cazul în care lucrătorul s‑a aflat în 

concediu medical care a corespuns în tot sau în parte cu perioada de referință, iar 

incapacitatea sa de muncă a continuat până la încetarea raportului său de muncă, motiv pentru 

care nu a putut să își exercite dreptul la concediu anual plătit (Hotărârea Schultz‑Hoff și alții, 

citată anterior, punctul 52). 

32. Astfel, a admite, în asemenea împrejurări specifice de incapacitate de muncă, că 

dispozițiile naționale prin care se stabilește perioada de report pot să prevadă stingerea 
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dreptului lucrătorului la concediu anual plătit, fără ca lucrătorul să fi avut în mod efectiv 

posibilitatea de a exercita acest drept, ar aduce atingere substanței dreptului social conferit în 

mod direct fiecărui lucrător de articolul 7 din Directiva 2003/88 (a se vedea în acest sens 

Hotărârile citate anterior BECTU, punctele 48 și 49, și Schultz‑Hoff și alții, punctele 44, 45, 

47 și 48). 

33. În aceleași împrejurări, indemnizația financiară la care are dreptul lucrătorul în 

cauză trebuie calculată astfel încât acesta din urmă să fie pus într‑o situație comparabilă cu 

cea în care s‑ar fi aflat dacă ar fi exercitat dreptul menționat în timpul raportului său de 

muncă. De aceea, remunerația obișnuită a lucrătorului, care este cea care trebuie menținută în 

perioada de repaus ce corespunde concediului anual plătit, este de asemenea determinantă în 

ceea ce privește calculul indemnizației pentru concediul anual neefectuat la încetarea 

raportului de muncă (Hotărârile citate anterior Schultz‑Hoff și alții, punctele 61 și 62, și 

Heimann și Toltschin, punctul 25). Dreptul la concediu anual și cel la obținerea unei plăți în 

acest temei trebuie de altfel să fie considerate două aspecte ale unui drept unic (a se vedea în 

special Hotărârea Schultz‑Hoff și alții, citată anterior, punctul 60 și jurisprudența citată). 

34. În conformitate cu jurisprudența astfel amintită, este, prin urmare, exclus ca 

dreptul unui lucrător la concediu anual minim plătit, garantat de dreptul Uniunii, să fie 

diminuat într‑o situație caracterizată prin faptul că lucrătorul nu a putut să își îndeplinească 

obligația de a lucra în perioada de referință din cauza unei boli (Hotărârea Heimann și 

Toltschin, citată anterior, punctul 26). 

35. Desigur, astfel cum amintesc Consiliul Uniunii Europene și Comisia, Curtea a 

precizat de asemenea că, în ceea ce privește dubla finalitate a dreptului la concediu anual, și 

anume, de a‑i permite lucrătorului, pe de o parte, să se odihnească în urma îndeplinirii 

sarcinilor care îi revin în temeiul contractului său de muncă și, pe de altă parte, să dispună de 

o perioadă de destindere și de recreere, dreptul la concediu anual plătit dobândit de un lucrător 

aflat în incapacitate de muncă mai multe perioade de referință consecutive poate să răspundă 

celor două aspecte ale acestei finalități numai în măsura în care reportul nu depășește o 

anumită limită temporală (Hotărârea KHS, citată anterior, punctele 31 și 33). 

36. Totuși, Curtea a precizat la fel de clar, în această privință, făcând trimitere expresă 

la împrejurarea că dreptul la concediu anual plătit este un principiu de drept social de o 

importanță deosebită, consacrat de asemenea la articolul 31 alineatul (2) din cartă, că, pentru a 

respecta acest drept, al cărui obiectiv este protecția lucrătorului, fiecare perioadă de report 

trebuie să depășească în mod substanțial perioada de referință pentru care este acordată 

(Hotărârile citate anterior KHS, punctele 37 și 38, și Neidel, punctele 40 și 41). 

37. De aici, Curtea a dedus în special că o perioadă de report de 9 luni, întrucât are o 

durată inferioară celei a perioadei de referință, nu poate fi suficientă (Hotărârea Neidel, citată 

anterior, punctele 42 și 43), statuând, în schimb, că se poate susține în mod rezonabil că o 

perioadă de report de 15 luni nu încalcă finalitatea dreptului la concediu anual plătit 

(Hotărârea KHS, citată anterior, punctul 43). 

Or, raportat statuărilor mai sus expuse, în mod just instanța de fond a concluzionat că, 

în cauză, având în vedere că apelantul solicită în anul 2017 obligarea unității angajatoare la 

acordarea concediului anual plătit aferent perioadei 01.11.2012 – 02.11.2013, perioada de 

report prevăzută de art. 263 alin. 3 din Legea nr. 1/2011 a fost cu mult depăşită. 

Timpul îndelungat, scurs de la perioada de referință pentru care se solicită concediu de 

odihnă (01.09.2012 – 02.11.2013) conduc la concluzia, susținută inclusiv prin jurisprudența 

Curții Europene de Justiție, că acordarea unui concediu de 62 de zile lucrătoare s-ar abate de 

la unul dintre scopurile acestui tip de concediu (astfel cum au fost stabilite prin hotărârile 

Curții Europene de Justiție), respectiv cel de odihnă, rămânând doar cel de recreere. 

Pe de altă parte, distinct de situația analizată în precedent privind perioada de report și 

care are ca premisă doar întinderea acordării dreptului la concediu de odihnă, prevederile art. 
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7 alin. 1 din Directiva 2003/88/CE garantează lucrătorului un concediu anual plătit de cel 

puțin 4 săptămâni, statele membre având obligația de a lua toate măsurile necesare în acest 

sens. Garantarea efectuării concediului de odihnă este reglementată şi de Codul muncii, prin 

art. 144, potrivit căruia „(1) Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor 

salariaților. (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, 

renunțări sau limitări”. 

Se impune așadar concluzia ce rezultă din jurisprudența precitată a Curții Europene de 

Justiție că depăşirea perioadei de report sau efectuarea unor alte categorii de concedii nu pot 

exclude însăşi acordarea dreptului garantat, mai ales în condițiile în care angajatorul s-a opus 

cererii salariatului de acordare a acestui drept. În acest sens a statuat şi Curtea Europeană de 

Justiție, instanța reținând pct. 23 al Hotărârii din 22.11.2011 potrivit căruia „(...) potrivit unei 

jurisprudențe constante, dreptul fiecărui lucrător la concediul anual plătit trebuie considerat un 

principiu al dreptului social al Uniunii de o importanță deosebită, de la care nu se poate 

deroga și a cărui punere în aplicare de către autoritățile naționale competente poate fi 

efectuată numai în limitele prevăzute în mod expres chiar în Directiva 93/104/CE a 

Consiliului din 23 noiembrie 1993 (...), această directivă fiind codificată prin Directiva 

2003/88 (...)” şi pct. 26 - teza a doua - din aceeaşi hotărâre, respectiv „Totuși, Curtea a supus 

această constatare de principiu condiției ca lucrătorul al cărui drept la concediul anual plătit s-

a pierdut să fi avut în mod efectiv posibilitatea de a exercita dreptul conferit de directiva 

menționată”. 

Din coroborarea celor două premise ale prezentului litigiu, astfel cum au fost expuse, 

privitoare, pe de o parte, la depăşirea perioadei de report, iar, pe de altă parte, la principiul 

potrivit căruia dreptul anual la concediu de odihnă este garantat, având în vedere și 

specificitatea concediilor de odihnă ale cadrelor didactice, care se stabileşte pe an şcolar şi nu 

pe an calendaristic, corect a reținut instanța de fond că apelantul avea garantat dreptul la 4 

săptămâni de concediu de odihnă în anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) 

(conform art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE), adică 20 de zile lucrătoare. Obligația corelativă 

ce revenea unității școlare de acordare a acestui drept a fost îndeplinită doar parțial, pentru o 

perioadă de 10 zile lucrătoare, astfel că just a apreciat prima instanță că apelantul era 

îndreptățit pentru anul şcolar 2012 – 2013 (01.09.2012 – 31.08.2013) la efectuarea a încă 10 

zile lucrătoare de concediu de odihnă. De asemenea, la stabilirea numărului de zile de 

concediu de odihnă pentru perioada 01.09.2013 – 02.11.2013, instanța de fond a avut în 

vedere, distinct, și raportarea la perioada de activitate a apelantului, cum, de altfel, se și 

raportează concediul de odihnă. Numărul de 13 zile de concediu acordate de către prima 

instanță pentru perioada a fost stabilit prin raportare la perioada minimă a concediului anual 

plătit - garantată prin art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE - respectiv 4 săptămâni/an școala, 

astfel că solicitarea acestuia privind acordarea a 62 zile lucrătoare de concediu anual plătit 

pentru perioadele 01.112012-31.082013 şi 01.09.2013 - 02.11.2013, nu poate fi primită, 

concediul de odihnă acordat de prima instanța fiind stabilit în raport şi cu perioada 

concediului medical, dar, astfel cum s-a precizat, avându-se în vedere, urmare a depășirii 

perioade de report și în acord obligația impusă de jurisprudența C.J.U.E, redată, o perioada 

minimă a concediului anual plătit - garantată prin art. 7 al Directivei nr. 2003/88/CE - 

respectiv 4 săptămâni/an şcolar. 

În consecință, găsind criticile formulate neîntemeiate, Curtea, în temeiul art. 480 alin. 

1 Cod proc. civilă, respinge ca nefondat, apelul declarat de reclamantul X împotriva sentinței 

civile nr. 934 din 10.05.2017 pronunțate de Tribunalul Iaşi, sentință pe care o păstrează. 

3. Calitatea de reprezentant a Sindicatului pentru membrii de sindicat, foști salariați 

Sindicatul poate avea calitatea de reprezentant pentru reclamanții care nu 

mai sunt salariați ai angajatorului, parte în conflictul de muncă. 
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Temei de drept: art.28 și art.6 alin.1 lit.b din Legea nr.62/2011, Convenţia O.I.M. 

(Nr. 87) 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 458/19 

septembrie 2017  

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 11.08.2016 sub nr. 

XX47/99/2016, Sindicatul Drumarilor „E.R.” în numele şi pentru membrii de sindicat 

reclamanţi a chemat în judecată pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să 

dispună: anularea actelor adiţionale la contractele individuale de munca ale reclamanţilor de 

reducere a salariilor de bază ale acestora, emise de pârâtă; obligarea pârâtei la plata drepturilor 

salariale reprezentând diferenţa salariu de bază şi sporuri aferente acestei sume, reţinute în 

temeiul actelor adiţionale menţionate, pentru perioada 01.07.2013-31.05.2014; - plata 

daunelor interese asupra acestor sume de bani de la momentul reţinerii acestora, până la 

momentul plăţii acestor sume de bani. 

Prin sentința civilă nr.729 din 12.04.2017 Tribunalul Iași a dispus următoarele: 

„Respinge excepţia lipsei calităţii de reprezentant a Sindicatului Drumarilor „E.R.”, 

pentru contestatorii N. şi V., invocată de către intimată. 

Admite în parte contestaţia, formulată de Sindicatul Drumarilor „E.R.” pentru membrii 

de sindicat reclamanţi în contradictoriu cu intimata Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.), reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri 

Constanţa. 

Anulează actele adiţionale la contractele individuale de muncă ale contestatorilor. 

Obligă intimata să achite contestatorilor diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actelor adiţionale anulate prin prezenta hotărâre şi cele efectiv 

încasate în perioada 01.08.2013 – 31.05.2014. 

Obligă intimata să achite contestatorilor diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actelor adiţionale anulate prin prezenta hotărâre şi cele efectiv 

încasate în perioada 01.07.2013 – 31.05.2014. 

Obligă intimata să achite contestatorilor daune interese de 0,04 %/zi întârziere pentru 

sumele acordate prin prezenta hotărâre, calculate de la data de scadenţei fiecărui drept salarial 

şi până la plata efectivă a sumelor datorate. 

Respinge cererea contestatorilor de obligare a intimatei la plata diferenţelor de drepturi 

salariale pe luna iulie 2013. 

Obligă intimata să achite contestatorilor suma de 4.600 lei reprezentând cheltuieli de 

judecată (onorariu avocat, cheltuieli transport). 

Respinge cererea martorului C. de obligare a contestatorilor la plata către intimată a 

cheltuielilor de judecată.” 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„Prin Hotărârea nr. 7 pct. i din data de 30.05.2013 Consiliul de Administraţie al 

pârâtei Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a hotărât 

reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea 
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descrescătoare funcţiei din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii 

aprobată. 

Prin Decizia civilă nr. 1075 A pronunţată de Curtea de Apel Timişoara la data de 

13.11.2014 în dosarul nr. YY63/30/2013** (f. 1 şi următ dosar vol II), instanţa a dispus 

anularea punctului „i” din Hotărârea nr. 7 din data de 30.05.2013. 

Pentru a decide astfel, instanţa de apel a reţinut cu putere de lucru judecat faptul că „în 

ce priveşte punctul i din Hotărârea nr.7/30 mai 2013, instanţa observa ca limitele mandatului 

dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-se şi criteriile de reducere a 

salariilor, astfel încât fondul de salarii să fie redus cu 15%. 

Aceste limite ale mandatului au avut drept consecinţă încheierea de acte adiţionale la 

contractele individuale de muncă prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. 

Aceste limite fixate prin mandatul directorului general exclud posibilitatea negocierii 

şi sunt de natura a încălca prevederile art. 41 alin. (1) din Codul Muncii, potrivit cu care 

contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, precum şi art. 5 

din CCM nr. 201/15 mai 2013 conform cu care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin 

act adiţional în condiţiile legii ori de cate ori părţile convin aceasta, iar orice cerere de 

modificare va face obiectul unei negocieri. 

Mai mult, în modul în care sunt prevăzute criteriile de reducere a salariilor se poate 

crea o situaţie discriminatorie între salariaţi şi ajunge ca numai unii dintre salariaţi să fie 

afectaţi de reducerea salariilor de bază, în ordinea inversa a claselor de salarizare. 

Mandatul dat directorului general nu este conform art. 20 alin. l lit. d din statutul 

CNADNR, de a negocia salariile, ci este imperativ în sensul ajustării salariilor în scopul 

reducerii cu 15% a fondului de salarii. 

Astfel, cu putere de lucru judecat s-a statuat ca Decizia nr. 7 pct. i a Consiliului de 

Administraţie al CNADNR este lovită de nulitate, sancţiune ce are ca efect lipsirea acestei 

decizii de efectele contrare legii, în scopul restabilirii legalităţii. 

 Actele adiţionale contestate în prezenta cauza au fost încheiate ca urmare a Hotărârii 

nr. 7/2013. Aceasta rezultă indirect din informările primite de reclamanţi în care se face 

menţiune despre mandatul special dat directorului regional şi din declaraţia martorilor audiaţi 

în cauză care precizează faptul că diminuarea salariilor a fost adoptată prin adoptarea 

Hotărârii nr. 7 a Consiliului de Administraţie. 

Actele adiţionale sunt subsecvente Deciziei nr. 7 şi, având în vedere că aceasta a fost 

anulată de instanţa de judecată, regimul efectului nulităţii asupra hotărârii Consiliului de 

administraţie se extinde şi asupra actelor adiţionale încheiate în baza şi în realizarea acesteia, 

urmând deci soarta hotărârii Consiliului de administraţie conform principiului accesoriul 

urmează principalul. 

De altfel, pârâta a şi recunoscut că în urma anularii pct. i) din Hotărârea C.A. nr. 7 

datorează bani salariaţilor şi a efectuat demersuri, obţinând bugetul necesar plaţii drepturilor 

salariate reţinute. 

În urma pronunţării soluţiei de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 

YY63/30/2013** reprezentanţii salariaţilor au adresat pârâtei o cerere prin care au solicitat 

repunerea în situaţia anterioara adoptării Hotărârii C.A. nr. 7 şi restituirea sumelor de bani 

reprezentând diferenţa dintre salariul avut si cel diminuat. 
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Prin adresa nr. 92/4346/07.01.2015 (f. 9 vol II) compania a răspuns înţelegând să 

execute de bună voie decizia Curţii de Apel Timişoara, solicitând acordarea unui termen mai 

lung în vederea punerii ei în practica, motivat de inexistenţa sumelor necesare în anul 2014, 

dar şi a volumului mare de lucru. 

În Raportul privind elaborarea fundamentării BVC pe anul 2015 aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr. 2/21.01.2015 la poziţia alte cheltuieli cu personalul 

a fost prevăzută suma de 942,49 mii lei, suma necesară executării deciziei pronunţate în 

dosarul YY63/30/2013.  

Astfel, deşi pârâta recunoaşte faptul că datorează salariaţilor sumele de bani tăiate în 

baza Hotărârii C.A. nr. 7 pct. i) şi face demersuri în vederea obţinerii sumelor de bani în 

buget, ulterior nu le mai acordă. 

Pentru toate considerentele expuse, instanţa constată că actele adiţionale de reducere a 

salariilor de bază ale reclamanţilor sunt lovite de nulitate, urmând ca instanţa să dispună 

anularea acestora ca şi consecinţă a anulării Hotărârii nr 7/30.05.2013 a Consiliului de 

Administrație, nemaiimpunându-se a fi analizat motivul de nulitate întemeiat pe vicierea 

consimțământului membrilor de sindicat reclamanţi potrivit art. 1216 şi art. 1218 Cod civil.  

Referitor la cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata daunelor interese 

în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere, Tribunalul Iaşi reţine că potrivit disp. art. 101 din 

CCM 2013/2014 întârzierea nejustificata a plăţii salariului sau neplata acestuia determina 

obligarea angajatorului la plata daunelor interese conform prevederilor Codului de procedura 

fiscala, iar prin dispozițiile art. 120 alin 1 şi 7 Cod procedura fiscala se dispune: Dobanzile se 

calculeaza pentru fiecare zi de întarziere începand cu ziua imediat următoare termenului de 

scadenta si pană la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul dobânzii este de 0,040% 

pentru fiecare zi de intarziere si poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

Având în vedere faptul că drepturile salariale stabilite prin prezenta hotărâre nu au fost 

achitate la scadenţă, Tribunalul apreciază întemeiată cererea vizând daunele interese şi va 

obliga pârâta să plătească reclamanţilor daune interese în cuantum de 0,04% pe zi de 

întârziere asupra sumelor de bani reţinute, de la momentul reţinerii acestora şi până la 

momentul plăţii.  

În temeiul disp. art. 453 noul C.proc.civ. instanţa va obliga pârâta să plătească 

reclamanţilor cheltuielile de judecată în sumă de 4.600 lei, proporţional cu măsura în care 

acţiunea a fost admisă, reţinând Tribunalul faptul că reclamanţii au efectuat în total cheltuieli 

de judecată în sumă de 4.924,55 lei reprezentând: 4.000 lei onorariu de avocat şi 924,55 lei 

cheltuieli de deplasare a apărătorului la trei termene de judecată. 

Faţă de soluţia pronunţată în cauză, Tribunalul va respinge cererea martorului C. de 

obligare a contestatorilor la plata către intimată a cheltuielilor de judecată, aceştia urmând a 

suporta propriile cheltuieli legate de deplasarea martorului pe care l-au propus în 

contradovadă, fiind căzuţi în pretenţii.” 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Constanţa, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 

Motivează apelanta că în mod eronat instanţa de fond respins excepţia lipsei calităţii 

de reprezentant al Sindicatului Drumarilor „E.R.” pentru contestatorii N. si V., reţinând ca 

aceştia sunt in mod legal reprezentaţi de Sindicatul Drumarilor „E.R.”, aceasta fiind entitatea 
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care le-a susţinut interesele pe parcursul perioadei in care au fost încheiate actele adiţionale si 

s-au reţinut drepturile salariale. 

Apreciază apelanta că nu are nicio relevanta faptul ca Sindicatul Drumarilor „E.R.” 

este entitatea care a susţinut interesele celor doi foşti angajaţi pe parcursul perioadei in care au 

fost încheiate actele adiţionale si s-au reţinut drepturile salariate, invocând art.28 din Legea 

nr.62/2011 a dialogului social cu completările si modificările ulterioare şi disp. art.1 si art.22 

din Statutul Sindicatului, arătând că la data promovării acţiunii (11.08.2016), contestatorii N. 

si V. nu mai deţineau calitatea de membri ai Sindicatului Drumarilor „E.R.”. Or, in speţa, 

relaţiile de munca dintre N. si angajator au încetat la data de 12.02.2016 ( potrivit Deciziei 

nr.63/11.02.2016), iar relaţiile de munca dintre V. si angajator au încetat la data de 15 06.2016 

(potrivit Deciziei nr.304/07,06.2016), acţiunea fiind promovată ulterior, respectiv la data de 

11 08.2016, când aceştia nu mai aveau nici calitatea de salariaţi ai CNADNR SA si, implicit, 

nici pe cea de membri de sindicat, astfel ca organizaţia sindicala a formulat prezenta acţiune 

in numele si pe seama unor persoane care la data formulării cererii de chemare in judecata 

(11.08.2016) nu mai aveau calitatea de membri de sindicat. 

Față de cele expuse, solicită a se constata ca Sindicatul Drumarilor „E.R.” nu poate 

avea calitate de reprezentant in instanţa pentru N. si V. 

O altă critică vizează împrejurarea că, în mod eronat instanţa de fond a reţinut faptul 

ca actele adiţionale contestate în prezenta cauza au fost incheiate ca urmare a Hotărârii nr.7 a 

Consiliului de Administraţie, aceasta rezultând indirect din informările primite de reclamanţi 

in care se face menţiune despre mandatul special dat directorului regional si din declaraţia 

martorilor audiaţi In cauza care precizează faptul ca diminuarea salariilor a fost adoptata prin 

adoptarea Hotărârii nr.7 a Consiliului de Administraţie. 

În urma adoptării de către Consiliul de Administraţie al CNADNR SA a Hotărârii nr.7 

din data de 30.05.2013, in vederea punerii in aplicare a acestei Hotărâri, in luna iunie 2013, 

DRDP Constanta a procedat la întocmirea de informări vizând modificarea salariilor cu 15%. 

acestea fiind întocmite pentru toți salariaţii din cadrul DRDP Constanta, nu numai pentru 

reclamanţii din prezenta cauza, si comunicate fiecărui salariat. 

Toți salariaţii au refuzat modificarea contractelor individuale de munca in sensul 

reducerii salariilor cu 15%, formulând contestaţii la informările din luna iunie 2013, inclusiv 

reclamanţii din prezenta cauza (sens in care am depus, in copie certificata, informările emise 

in luna iunie 2013 privind reducerea salariului de baza cu un procent de 15%. precum si 

contestaţiile formulate de reclamanţi la acestea). 

Prin urmare, solicită a se observa că, atâta timp cat informările din luna iunie 2013 

(emise in baza Hotărârii CA nr.7/2013 si care prevedeau reducerea salariala cu 15%) au fost 

contestate de către toți salariaţii DRDP Constanta ( inclusiv de reclamanţii din prezenta 

cauza), nu s- a mai emis niciun act adiţional de reducere a salariilor cu procentul fix de 15%, 

așa cum prevedea Hotărârea CA nr.7/2013. 

Ulterior, pentru a se încadra in fondul de salarii acordat de CNADNR SA era necesar 

ca salariile de baza ale tuturor angajaţilor DRDP Constanta sa fie diminuate cu 5%, motiv 

pentru care s-au întocmit în lunile iulie si august 2013, acte adiţionale la CIM-uri pentru toți 

salariaţii DRDP Constanta. Aceste acte adiţionale sunt contestate de reclamanţii din prezenta 

cauza, însa prin acestea salariile de baza au fost reduse cu un procent fix de 5 %, nicidecum 

de 15 % așa cum prevede Hotărârea CA nr.7/2013 Mai mult decât atât, aceste acte adiţionale 
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nu fac nicio referire in conţinutul lor la Hotărârea CA nr.7/2013 sau la vreun mandat special 

dat directorului regional in aplicarea acestei hotărâri. Actele adiţionale din anul 2013 au fost 

încheiate în temeiul art.41 alin.1 din Codul Muncii, dispoziţie legala in baza căreia pot fi 

modificate prin acordul părţilor anumite clauze ale contractului individual de munca, iar, in 

speţa, se observa ca prin actele adiţionale a căror anulare se solicita, părţile, prin acordul de 

voinţa, au convenit sa modifice clauza privind salariul din contractul individual de munca. 

Față de cele expuse, apreciază apelanta că, in mod eronat, instanţa de fond a reţinut ca 

împrejurarea ca actele adiţionale contestate au fost încheiate ca urmare a Hotărârii CA 

nr.7/2013 rezulta indirect din Informările primite de reclamanţi.  

In ceea ce priveşte declaraţiile martorilor audiaţi, solicită a se observa că teza 

probatorie pentru încuviinţarea probei testimoniale a reprezentat-o împrejurarea in care au fost 

semnate actele adiţionale contestate, nicidecum temeiul care a stat la baza emiterii acestora, 

cei doi martori făcând precizări doar cu privire la aspecte legate de vicierea consimţământului, 

respectiv ca nu s-au exercitat presiuni asupra acestora si nu au fost constrânşi in niciun fel sa 

semneze actele adiţionale de reducere a salariilor cu 5%. 

De asemenea, instanţa de fond in mod eronat a reţinut faptul ca „actele adiţionale sunt 

subsecvente Hotărârii nr.7/2013 si având in vedere ca aceasta a fost anulata de instanţa de 

judecata, regimul efectului nulităţii asupra hotărârii Consiliului de administraţie se extinde si 

asupra actelor adiţionale încheiate in baza si In realizarea acesteia", întrucât, actele adiţionale 

contestate nu au fost încheiate in baza si in realizarea Hotărârii CA nr.7/2013, ci in temeiul 

art. nr.41 alin.1 din Codul Muncii, solicitând a se reţine ca anularea punctului „i" al acestei 

hotări prin Decizia civila nr.1075A/13.11.2014, pronunţata de Curtea de Apel Timişoara in 

Dosarul nr.YY63/30/2013, nu produce niciun efect asupra actelor adiţionale emise de DRDP 

Constanta prin care au fost reduse salariile de baza ale reclamanţilor cu un procent fix de 5%. 

Intimata, solicită a se avea în vedere şi faptul că in urma pronunţării soluţiei de către 

Curtea de Apel Timişoara in dosarul nr.YY63/30/2013, CNADNR SA datorează bani 

salariaţilor acesteia cărora le-au fost reduse salariile de baza cu procentul fix de 15 %, așa 

cum prevedea pct. "I" din Hotărârea CA nr 7/2013, nicidecum reclamanţilor din prezenta 

speţa cărora le-au fost diminuate salariile de baza cu un procent fix de 5 %, urmare a emiterii 

unor acte adiţionale care au avut ca temei art.41 alin.1 din Codul Muncii, nicidecum 

Hotărârea CA nr.7/2013. 

Relativ la capătul de cerere privind acordarea de daune interese in cuantum de 0.04% 

pe zi de întârziere, solicită a se constata că instanţa de fond in mod eronat a reţinut ca sunt 

incidente disp art.101 din CCM 2013/2014 si disp art.120 alin.1 si 7 Cod de procedura fiscala 

si a admis acest capăt de cerere. instanţa de fond dând o greşita interpretare acestei prevederi 

din CCM, întrucât acest articol face referire la întârzierea la plata sau neplata salariului. 

În speţa, nu s-a făcut dovada ca după intrarea in vigoare a actelor adiţionale din lunile 

Iulie si august 2013 (01.07.2013, respectiv 01.08.2013), prin acordul părților, privind 

diminuarea salariilor de baza cu un procent fix de 5%, angajatorul CNADNR SA nu ar fi 

achitat la timp sau nu ar fi achitat deloc drepturile salariale cuvenite salariaţilor reprezentaţi In 

prezenta cauza de Sindicatul Drumarilor „E.R.”. 

Faptul că salariaţii din prezenta speţa, ulterior semnării actelor adiţionale încheiate in 

lunile iulie si august 2013, prin acordul părţilor, începând cu data de 01.07.2013, respectiv 
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01.08.2013, au beneficiat de plata unul salariu diminuat cu un procent fix de 5%, nu 

echivalează cu întârzierea la plata sau neplata salariului. 

De asemenea, in urma diminuării salariilor de baza cu un procent fix de 5%, potrivit 

actelor adiţionale încheiate in luna august 2013, prin acordul de voinţa al ambelor part;, 

salariaţii din prezenta cauza au beneficiat, in continuare, de plata drepturilor salariale la timp 

si fără întârzieri. 

În concluzie, solicită admiterea apelului, modificarea sentinţei apelate cu consecinţa 

respingerii acţiunii promovate de reclamantul Sindicatul Drumarilor „E.R.” in numele si 

pentru membrii de sindicat precum si obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecata 

efectuate de cu soluţionarea cauzei atât la fond cat si in apel. 

Intimata formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

În apel nu s-au solicitat probe.  

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei și 

dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

Un prim motiv de apel se referă la greşita respingere a excepţiei lipsei calităţii de 

reprezentant a Sindicatul Drumarilor „E.R.” pentru contestatorii N. si V., invocându-se 

prevederile art.28 din Legea nr.62/2011 a dialogului social cu completările si modificările 

ulterioare şi disp. art.1 si art.22 din Statutul Sindicatului, arătând că la data promovării 

acţiunii (11.08.2016), contestatorii N. si V. nu mai deţineau calitatea de membri ai 

Sindicatului Drumarilor „E.R.”.  

Este real că potrivit art.6 alin.1 lit.b din Legea 62/2011 statutele organizațiilor 

sindicale cuprind cel puțin următoarele prevederi: modul in care se dobândește si încetează 

calitatea de membru al organizației sindicale, iar potrivit art.28 alin.1 din acelaşi act normativ 

organizațiile sindicale apără drepturile membrilor lor, ce decurg din legislatia muncii, statutele 

funcționarilor publici, contractele colective de munca si contractele individuale de munca, 

precum si din acordurile privind raporturile de serviciu ale funcționarilor publici, in fata 

instanțelor judecătorești, organelor de jurisdicție, a altor instituții sau autorități ale statului, 

prin apărători proprii sau aleşi. Apelanta face trimitere la prevederile art.22 din Statutul 

Sindicatului Drumarilor „E.R.” care stipulează că „orice salariat care lucrează în Compania 

Națională de Autostrăzi şi Drumuri Naționale din Romania indiferent de funcție, naționalitate 

... are dreptul de a adera în mod liber la Sindicatul Drumarilor „E.R.” daca recunoaşte, 

respecta statutul şi plateşte cu regularitate cotizatia de membru”. Or, textul din Statut la care 

face trimitere apelanta se referă la dobândirea calităţii de membru , prin aderare, şi nu 

reglementează situaţia încetării automate a calităţii de membru prin pierderea statutului de 

angajat al companiei. 

De altfel, interpretarea apelantei circumscrisă unei aplicări restrictive a dispoziţiilor 

art.3 din Legea nr. 62/2011, în sensul că membru al organizatiei sindicale poate fi doar 

lucrătorul cu contract de muncă valabil încheiat, este contrară finalităţii dispoziţiilor art.2 din 

Convenţia O.I.M. (Nr. 87) privind libertatea sindicală şi protecţia dreptului sindical, ratificată 

de România prin ratificat prin Decretul nr. 213/1957, publicat în „Buletinul Oficial al 

României“, partea I, nr. 4 din 18 ianuarie 1958, dispoziţie care stipulează că : „lucrătorii şi cei 

ce angajează, fără nici o deosebire de nici un fel, au dreptul, fără autorizaţie prealabilă, să 

constituie organizațiile stabilite de ei înşişi, precum şi de a se afilia la aceste organizaţii, cu 

singura condiţie de a se conforma statutelor acestora” Or, în interpretarea şi aplicarea acestor 
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dispoziții convenționale internaționale, Comitetul Libertăţii Sindicale, ca for internaţional 

specializat în aplicarea convențiilor în acest domeniu, a statuat că „ o prevedere ce lipseşte 

lucrătorii concediați de dreptul de a fi membru al organizaţiei sindicale este incompatibilă cu 

principiul libertății de asociere întrucât privează persoanele interesate de dreptul de a participa 

la organizație potrivit liberei lor voinţe” (Cazul 1865, paragraf 333). În acelaşi sens, 

Comitetul de Experţi privind aplicarea Convențiilor şi Recomandărilor din cadrul Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii notând că, în absenţa unui contract de muncă, lucrătorii pensionari, 

lucrătorii concediaţi sau fără loc de muncă nu intră sub incidenţa dispoziţiilor legale, a solicitat, 

prin intermediul Observaţiilor directe, Guvernului României să clarifice dacă aceşti lucrători 

pot, în condiţiile stabilite de statutele sindicale si de lege, a adera la uniunile sindicale sau a 

păstra calitatea de membru sindical şi după încetarea raporturilor de muncă.  

Or, potrivit art.20 alin.2 Constituţia României dacă există neconcordanţe între pactele 

şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care România este parte, şi 

legile interne, au prioritate reglementările internaţionale, cu excepţia cazului în care 

Constituţia sau legile interne conţin dispoziţii mai favorabile. 

În consecinţă, dispoziţiile Convenţiei O.I.M. (Nr. 87) privind libertatea sindicală şi 

protecţia dreptului sindical, la care România este parte, trebuie aplicate în sensul şi finalitatea 

determinată în interpretarea oficială, iar simpla încetare a raportului de muncă nu poate avea 

ca efect direct şi inexorabil încetarea calităţii de membru al organizaţiei sindicale.  

În condiţiile în care Sindicatul Drumarilor „E.R.” a înţeles să acţioneze şi pentru 

membrii N. si V. şi nu le-a opus pierderea statutară a acestei calităţii, rămân pe deplin 

aplicabile dispoziţiile art.28 din Legea 62/2011, chiar dacă raporturile de muncă erau încetate 

la data introducerii acţiunii. 

În consecinţă, acest motiv de apel este nefondat, urmând a fi păstrată ca legală şi 

temeinică soluţia primei instanţe de respingere a excepţiei lipsei calităţii de reprezentant al 

Sindicatului Drumarilor „E.R.” pentru reclamanţii N. si V.. 

Pe fondul cauzei, se reţine că apelanta a invocat greşita stabilire a situaţiei de fapt de 

către prima instanţa. A susţinut apelanta că în mod eronat prima instanţa a apreciat că actele 

adiţionale privitoare la reducerea salariilor au fost încheiate în baza de H.C.A al CNADR 

nr.7/30.05.2013.În fapt actele adiţionale au fost încheiate în baza art.41 alin.1 din Legea 

53/2003 , ca urmare a acordului părţilor, pentru a se încadra in fondul de salarii acordat de 

CNADNR SA , fiind necesar ca salariile de baza ale tuturor angajaţilor DRDP Constanta sa 

fie diminuate cu 5%, motiv pentru care s-au întocmit în lunile iulie si august 2013 actele 

adiţionale contestate. 

Or, invocând o situație de fapt diferită de cea susținută şi dovedită prin acţiune, 

referitoare la faptul că prin Hotărârea nr. 7 pct. i din 30.05.2013 Consiliul de administrație al 

apelantei pârâte Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a 

hotărât reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea 

descrescătoare funcției din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii 

aprobată, revenea în sarcina paratului-angajator de a administra probe concludente de natură a 

susţine procesual apărările formulate.  

Este real că apelanta a dovedit că a procedat la întocmirea de informări, în baza 

Hotărârii nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de administrație din Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A vizând modificarea salariilor cu 15%, însă 
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toți salariaţii au refuzat modificarea contractelor individuale de munca in sensul reducerii 

salariilor cu 15%, formulând contestaţii la informările din luna iunie 2013.  

Totuşi apelanta nu a probat existenţa vreunui alt act decizional intern, ulterior 

Hotărârii nr. 7 din 30.05.2013, care să declanşeze procedura de negociere a salariilor 

individuale în baza art.41 alin.1 din Legea 53/2003 şi art.140 din CCM CNADR SA. De 

asemenea, nu s-a administrat vreun mijloc probatoriu pertinent şi concludent privitor la 

procentul de reducere de 5% necesar pentru încadrarea în fondul de salarii. Nu în ultimul 

rând, lipseşte orice dovada a informării prealabile a salariaţilor cu privire la aceasta reducere, 

apreciată ca act juridic nou, distinct de procedura iniţiată în baza Hotărârii 7/2013, act de 

informare obligatoriu potrivit art.17 C.Muncii. 

În consecinţă, în limitele probatoriilor judiciare realizate, trebuie concluzionat că 

reducerea salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea descrescătoare 

funcţiei din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii aprobată, 

decurge tot din Hotărârea nr. 7/30.05.2013 pct. i a Consiliul de Administraţie, așa încât acest 

act juridic constituie, chiar dacă nu există mențiuni în acest sens, temeiul actelor adiționale 

încheiate cu ocazia „negocierilor” salariale, care au reprezentat, în concret, o acceptare, de 

către salariat, a dispoziției angajatorului de reducere a salariului de bază.  

În consecință, contrar susținerilor apelantei, temeiul cauzal concret al modificării 

salariilor reclamanților şi intervenientului în interes propriu a fost reprezentat de nr. 7 pct. i 

din H.C.A al CNADR nr.7/30.05.2013, singura modificare operând sub aspectul cuantumului 

reducerii aplicate. Prin Hotărârea nr. 7 pct. i din 30.05.2013 Consiliul de administrație al 

apelantei pârâte Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A a 

hotărât reducerea cu 15% a salariului de bază pentru fiecare categorie de salariaţi în ordinea 

descrescătoare funcției din grila de salarizare, până la încadrarea în limita fondului de salarii 

aprobată. 

Această hotărâre a fost atacată în instanță, iar prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014 

a Curții de Apel Timișoara a fost anulat și punctul i al actului. 

Corect a apreciat prima instanță faptul că are putere de lucru judecat decizia 

pronunțată în apel, definitivă, prin care s-a anulat pct. i din HCA al CNADNR nr. 7/2013, 

efectul fiind acela că actul este lovit de nulitate și, deci, lipsit de efectele contrare legii. 

Din aceasta perspectivă, apărările apelantei, potrivit cărora actele adiţionale reprezintă 

manifestarea de voinţă liberă a părţilor şi sunt suficiente prin ele însele pentru a justifica, din 

punct de vedere legal, reducerile salariale, neavând caracter accesoriu HCA nr. 7/30.05.2013 

tind să repună în discuţie statuările deja definitive ale Curţii de Apel Timişoara. 

În acest sens, prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014 a Curții de Apel Timișoara s-a 

reţinut că „în ceea ce priveşte punctul i din Hotărârea 7/30.05.2013, instanţa observă că 

limitele mandatului dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-se şi 

criteriile de reducere a salariilor, astfel încât fondul de salarii să fie redus cu 15%. Aceste 

limite ale mandatului au avut drept consecinţă încheierea de acte adiţionale la contractele 

individuale de muncă prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. Aceste limite fixate 

prin mandat directorului general exclud posibilitatea negocierii şi sunt de natură a încălca 

prevederile art. 41 alin. 1 Codul Muncii, potrivit cu care contractul individual de muncă 

poate fi modificat numai prin acordul părţilor, precum şi de art. 5 din CCM nr. 

201/15.05.2013, conform cu care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin act adiţional 
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în condiţiile legii ori de câte ori părţile convin aceasta, iar orice modificare va face obiectul 

unei negocieri”. 

Potrivit art. 1254 alin. 2 raportat la art. 1325 Cod civil, desființarea Hotărârii nr. 

7/30.05.2013 pct. i a Consiliul de Administraţie atrage și desființarea actelor juridice 

subsecvente încheiate în baza actului juridic desființat, respectiv actele adiţionale la 

contractul individual de muncă prin care a fost diminuat salariul de bază al salariatului 

reclamant. 

Faţa de aceste considerente, rămân lipsite de relevanţa judiciară toate apărările părţilor 

referitoare la verificarea valabilităţii consimţământului la încheierea actelor aditionale, 

nulitatea acestora decurgând din nulitatea actului în temeiul căruia au fost încheiate. 

Dispunându-se anularea actelor adiţionale, pe cale subsecventă, în mod corect prima 

instanţa a dispus obligarea pârâtei să plătească reclamantei diferenţele salariale dintre salariul 

cuvenit anterior reducerii salariale dispuse prin actele adiţionale anulate prin prezenta hotărâre 

şi salariul efectiv primit pentru perioada şi daune interese daune interese de 0,04 %/zi 

întârziere pentru sumele acordate prin prezenta hotărâre, calculate de la data de scadenţei 

fiecărui drept salarial şi până la plata efectivă a sumelor datorate . Statuând asupra 

caracterului nelegal al actelor aditionale contestate, instanţa a statuat deopotriva şi asupra 

îndreptăţirii reclamanţilor la plata integrală a drepturilor salariale pe perioada în litigiu. În 

consecinţă, sumele de plata au natura juridică a drepturilor salariale, iar neplata acestora la 

scadenţa lunara atrage aplicabilitatea dispoziţiilor art.101 din CCm 201/15.05.2013, apelul 

fiind nefondat şi sub acest aspect. 

Față de toate cele reținute, în baza dispozițiilor art. 480 Cod procedură civilă, Curtea 

de Apel respinge, ca nefondat, apelul formulat de Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A. reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Constanţa 

împotriva sentinței civile nr.729/12.04.2017 pronunțată de Tribunalul Iași, sentință pe care o 

păstrează. 

În baza art.453 C.pr.civ obligă Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii 

Rutiere S.A. reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Constanţa să plătească 

Sindicatul Drumarilor „E.R.” suma de 2468,5 lei cheltuieli de judecată în apel (onorariu 

avocat 2380 lei şi contravaloare cazare 88 lei, conform facturilor depuse la dosarul cauzei. 

 


