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1. Drepturi salariale. Aplicarea indicelui anual de crestere a preturilor de consum la 

salariul de bază, conform dispozitiilor Contractul Colectiv de Muncă din 

Societatea Română de Televiziune pentru anii 2012 – 2014 

Eficacitatea dreptului la majorarea salariului de bază prin compensarea 

cu indicele prețurilor de consum este condiționată, potrivit clauzelor contractuale 

de posibilitățile financiare ale instituției, fiind incidente dispozițiile art. 1400 Cod 

civil, îndeplinirea condiției trebuind a fi apreciată potrivit dispozițiilor art.1404 

Cod civil după criteriile stabilite de părţi sau pe care acestea este probabil să le fi 

avut în vedere după împrejurări. 

Temei de drept: art. 102 alin. 1 lit. d și art. 108 alin.1 lit. b din Contractele colective 

de muncă din Societatea Română de Televiziune valabile pentru anii 2012-2013 și 2013-

2014, art. 1400 Cod civil, art.1404 Cod civil, art. 1 alin.1, art. 133 alin.1 și art. 144 alin.1 

din Legea dialogului social nr. 62/2011, nart. 40 alin.2 lit. c) și 229 alin. 4 din Codul 

muncii 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 531/5 

octombrie 2017  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi sub nr. XYZ6/99/16.12.2016, 

reclamantii S. și V. au chemat în judecată pe pârâta Societatea Română de Televiziune 

solicitând instanţei plata urmatoarelor sume de bani:  

- totalul diferentelor salariale restante acumulate începând cu data de 07.04.2012, data 

intrarii in vigoare a Contractului Colectiv de munca din S.R.T. aplicabil in perioada 

08.04.2012-03.05.2013 si pana la data de 31.12.2014, data expirarii Contractului colectiv de 

munca din S.R.T. aplicabil in perioada 04.05.2013-31.12.2014, rezultate din neaplicarea 

indicelui anual de crestere a preturilor de consum la salariul de baza, conform dispozitiilor art. 

102 alin. 1 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă din S.R.T aplicabil in perioada 08.04.2012-

03.05.2013 si dispozitiilor art. 108 alin.1 lit. b din Contractul colectiv de munca din S.R.T. 

aplicabil in perioada 04.05.2013-31.12.2014; 

- indemnizatia suplimentara de concediu pentru anul 2014, conform dispozitiilor art. 

93 alin.4 din Contractul colectiv de munca din S.R.T. aplicabil in perioada 04.05.2013-

31.12.2014; 

- actualizarea cu indicele de inflaţie a sumelor datorate pentru perioada dintre nasterea 

dreptului si plata efectiva; 

- dobânda legală calculată de la momentele în care angajatorul ar fi trebuit să plătească 

drepturile salariale şi până la plata efectivă. 

Prin sentinţa civilă nr. 553/20.03.2017, Tribunalul Iaşi ia act de renunţarea 

reclamanţilor S. şi V. la judecata capătului de cerere având ca obiect obligarea pârâtei 

Societatea Română de Televiziune la plata indemnizaţiei suplimentare de concediu pentru 

anul 2014. 

Admite acţiunea formulată de reclamanţii S. şi V. în contradictoriu cu pârâta 

Societatea Română de Televiziune cu sediul în mun. Bucureşti, aşa cum a fost precizată. 

Obligă pârâta să plătească reclamanţilor diferenţele de drepturi salariale pentru 

perioada 7.04.2012 - 31.12.2014, rezultate din majorarea salariului de bază ca urmare a 

aplicării indicelui anual de creştere a preţurilor de consum comunicat de către Institutul 

Naţional de Statistică la salariul de bază, conform disp. art. 102 alin 1 lit. d din Contractul 
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Colectiv de Muncă din SRT aplicabil în perioada 08.04.2012- 03.05.2013 şi disp. art. 108 

alin. 1 lit. b din Contractul Colectiv de Muncă al SRT aplicabil în perioada 04.05.2013 - 

31.12.2014, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie pentru perioada dintre naşterea 

dreptului şi plata efectivă precum şi dobânda legală aferentă sumelor datorate calculată de la 

scadenţa fiecărei sume datorate cu titlu de diferenţă salarială şi până la plata efectivă. 

Pentru a se pronunţa astfel,instanţa de fond a reţinut următoarele: 

Prin Serviciul Registratura al Tribunalului Iaşi, la data de13.02.2017, reclamanţii 

înaintează la dosarul cauzei răspuns la întâmpinare prin care declară că înţeleg să renunţe la 

judecata capătului de cerere privind obligarea paratei la plata indemnizaţiei suplimentare de 

concediu pentru anul 2014, întrucât s-a făcut dovada achitării integrale a acestor drepturi 

salariale.  

In conţinutul principiului disponibilităţii intra şi dreptul părţilor de a face acte 

procesule de dispoziţie, care sunt acte de voinţa ale părţilor cu privire la drepturile subiective 

deduse judecăţii.Printre acestea se regăseşte si renunţarea la judecata care este reglementata 

de dispoziţiile art. 406 din Codul de procedura civila. 

Aşadar, instanţa constata ca, prin cererea de renunţare la judecata capătului de cerere 

privind obligarea paratei la plata indemnizaţiei suplimentare de concediu pentru anul 2014, 

reclamanţii au complinit condiţiile impuse de art. 406 din Codul de procedura civila. 

Pe fondul cauzei, instanţa retine ca, potrivit dispoziţiilor art. 102 alin. 1 lit. d si art. 

108 alin.1 lit. b din Contractele colective de muncă din Societatea Română de Televiziune 

valabile pentru anii 2012-2013 si 2013-2014, "Părţile contractante convin asupra următoarelor 

prevederi pentru perioada de valabilitate a prezentului CCM: lit d) compensarea salariului de 

bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al preţurilor de consum, comunicat de I.N.S." 

La nivel naţional, dreptul la negocieri colective este garantat de Constituţia României, 

aşa cum este statuat în art. 41 alin. 5 „dreptul la negocieri colective în materie de muncă şi 

caracterul obligatoriu al convenţiilor colective sunt garantate”. În conformitate cu art. 1, alin. 

1, lit. b) pct. (iii) din Legea dialogului social nr. 62/2011, negocierea colectivă reprezintă 

negocierea dintre angajator sau organizaţia patronală şi sindicat ori organizaţia sindicală sau 

reprezentanţii angajaţilor, după caz, şi urmăreşte reglementarea relaţiilor de muncă ori de 

serviciu dintre cele două părţi, precum şi orice alte acorduri în probleme de interes comun. 

Art.40 alin.2 lit. c) din Codul muncii statuează că: "Angajatorul are obligaţia să acorde 

salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi 

din contractului individual de muncă", iar dispoziţiile art. 229 alin. 4 din Codul muncii prevăd 

ca: "Contractele colective de muncă încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie 

legea părţilor".  

In acest spirit, art. 133 alin.1 din Legea nr. 62/2011 prevede ca, clauzele contractelor 

colective de munca produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, iar conform art. 144 alin.1 

acestea produc efecte ca si un act normativ. Interpretarea clauzelor contractelor colective de 

munca pe parcursul executării, in temeiul art. 278 alin.1 din Codul muncii (care face trimitere 

la dispoziţiile legislaţiei civile ca drept comun), se poate realiza prin acordul părţilor. 

De asemenea, din analiza dispoziţiilor art. 148 alin. 1 din Legea 62/2011, coroborat cu 

art. 133 alin. 1 lit. b din Legea nr. 62/2011, care constituie legea părţilor şi se impun acestora, 

reiese limpede faptul că părţile au convenit asupra acordării dreptului la compensarea 

salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al preturilor de consum, comunicat 

de I.N.S., nefiind prevăzut, astfel cum s-a susţinut de pârâtă prin apărările formulate prin 

întâmpinare, că aceste drepturi ar fi condiţionate de alte negocieri, negocierile de care 

aminteşte pârâta vizând doar calendarul de plată, iar nu dreptul însuşi la diferenţa de salariu, 

negocieri care nu au mai avut loc câtă vreme pârâta nu mai recunoaşte obligaţia de plată. 
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În plus, din probatoriul administrat in cauza parata nu a demonstrat prin nici un mijloc 

de proba ca posibilităţile financiare sunt limitate ori ca se afla in imposibilitate financiara 

pentru plata diferenţelor de drepturi salariale solicitate prin prezenta acţiune. 

De asemenea, condiţia negocierilor individuale nu poate fi reţinută de tribunal, câtă 

vreme în fapt nu este vorba de o majorare salarială efectivă care să fie negociată, majorarea 

făcându-se strict prin raportare la indicele de creştere al preturilor de consum, comunicat de 

I.N.S, iar nu prin raportare la ceea ce s-a negociat, această majorare având ca scop tocmai 

menţinerea valorii reale a salariului, deci puterea de cumpărare. 

Prin urmare, tribunalul apreciază întemeiată acţiunea, astfel că o admite.  

Actualizarea creanţelor are o natură juridică diferită de aceea a dobânzii solicitate de 

reclamanţi. Actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie reprezintă un calcul matematic, 

aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei de piaţă, prin intermediul căruia se 

măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflaţi în circulaţie, aduşi astfel la puterea lor de 

cumpărare. Scopul actualizării fiind acela de a menţine valoarea reală a obligaţiei monetare la 

data efectuării plăţii, aceasta se acordă cu titlu compensatoriu (damnum emergens).  

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

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

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

cessans). Acordarea dobânzii legale, până la data plăţii integrale a drepturilor astfel stabilite, 

alături de actualizarea cu indicele de inflaţie nu conduce la o dublă reparare a prejudiciului, ci 

asigură o reparare integrală a acestuia, în acord cu dispoziţiile art. 1084 din Codul civil din 

anului 1864, respectiv art. 1531 din Codul civil din anul 2009. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta Societatea Română de Televiziune. 

Apelanta solicită schimbarea în parte a hotărârii pronunţate, în ceea ce priveşte 

obligarea la plata diferenţelor de drepturi salariale pentru perioada 07.04.2012-31.12.2014, 

rezultate din majorarea salariului de bază ca urmare a aplicării indicelui anual de creştere a 

preţurilor de consum comunicat de către Institutul Naţional de Statistică la salariul de bază, 

conform dispozițiilor art. 102 alin. 1 lit. d din Contractul Colectiv de Muncă din SRT aplicabil 

în perioada 08.04.2012-03.05.2013 şi dispozițiilor art.108 alin. 1 lit. b din Contractul Colectiv 

de Muncă al SRT aplicabil în perioada 04.05.2013 - 31.12.2014, sume ce vor fi actualizate cu 

indicele de inflaţie pentru perioada dintre naşterea dreptului şi plata efectivă precum şi 

dobânda legală aferentă sumelor datorate calculată de la scadenţa fiecărei sume datorate cu 

titlu de diferenţă salariată şi până la plata efectivă, în sensul respingerii cererii ca fiind 

nefondată și obligarea reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată. 

Totodată, în temeiul art. 450, alin.l C.proc.civ. solicită suspendarea executării 

provizorii a hotărârii apelate, legat de împrejurarea ca aceasta este executorie de drept de la 

data pronunţării astfel cum este prevăzut la art. 274 din Codul Muncii republicat. 

Pe fond, apelanta solicită să se constate că acţiunea este nefondata motivat de faptul că 

textele din CCM aplicabil în perioada 2012-2013, 2013-2014 nu instituie obligativitatea de 

acordare a indicilor de inflaţie ci prevăd posibilitatea compensării salariului de baza al fiecărui 

angajat, în funcţie de posibilităţile financiare ale instituţiei. 

Citează apelanta dispozițiile art. 102 din Contractul Colectiv de Munca pe anii 2012-

2013 și dispozițiile art. 106 din Contractul Colectiv de Munca pe anii 2013-2014, susținând că 

din interpretarea acestor clauze, rezultă o serie de condiţii suspensive în raport de care sa fie 

acordata plata si anume: 

a) Negocierea calendarului de acordare a compensaţiei strict in perioada de valabilitate 

a contractului colectiv de munca; 

b) Existența posibilităţii financiare de susţinere a acoperirii acestor indici de 

devalorizare; 
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c) Să fie realizate negocieri individuale de modificare a contractelor individuale de 

munca asupra salariului; 

d) Existența posibilităţilor financiare (condiţie legală și/sau convenţională). 

Totodată, solicită a se ţine cont şi de dispoziţiile art.36 alin. 2 din Legea nr. 41/1994 

republicată, care condiţionează în mod obligatoriu faptul că, acordarea indexării este ţinută de 

posibilităţi financiare și reţinând condiţiile instituite de art.102 din CCM 2012-2013, respectiv 

art.106 din CCM 2013-2014, care menţin raţionamentul juridic convenţional al compensării 

cu indicii de inflaţie si anume acela al posibilităţii financiare, negocierii calendarului de 

creştere si al negocierii individuale pentru modificarea contractelor individuale de munca 

asupra elementului „salariu". 

Argumentarea instanţa de fond în fundamentarea soluției nu are temei legal şi este 

nefondată, întrucât nu au existat negocieri, deci nu a existat un acord intre partenerii sociali, 

nu au existat posibilităţi financiare și nu în ultimul rând, susține apelanta pentru că, potrivit 

art. 41 coroborat cu art. 162 din Codul Muncii, modificarea salariului se poate face doar cu 

acordul părţilor şi doar pe baza unei negocieri individuale, pentru că în contractul colectiv 

invocat se creează doar premisa acestei indexări si ca negocierile trebuiau a fi realizate doar 

pe perioada de valabilitate a CCM. 

Mai motivează apelanta că salarizarea în cadrul SRTv este cuantificată din salariul 

minim pe economie, la care se adaugă un procent de 40% pana în anul 2013 si 30% după 

2013 valoare rezultată la care se aplica și indicele de salarizare din grila de salarizare parte 

integrantă din CCM la nivel de unitate si astfel rezultă salariul de bază. 

Însăşi modalitatea de cuantificare a salariului minim la nivel de societate, prin 

aplicarea unui procent la salariul minim pe economie, este în măsură sa acopere mai mult 

decât valoarea inflaţiei cuantificate anual de INS, pentru ca acest salariu minim este cel la 

care se aplica indicii de salarizare aferenţi funcţiei. 

Mai motivează apelanta că, atâta timp cat aplicarea acestor clauze este pusa sub doua 

condiţii suspensive, pe de o parte fiind condiţionata de posibilităţile financiare si pe de alta 

parte depinzând de o negociere periodica, deci de un factor volitiv, rezulta ca în situaţia în 

care angajatorul are pierderi financiare în perioada de referinţă clauza pe care se motivează 

acest demers judiciar este inaplicabilă, cu atât mai mult cu cât nu au existat negocieri. 

Mai motivează apelanta că o alta argumentaţie a netemeiniciei soluţiei apelate rezida 

si din textul art. 41 din Codul Muncii, care prevede ca modificarea elementelor esenţiale (cum 

este și salariu) se poate realiza numai cu acordul părților, motiv pentru care atâta timp cat în 

acest caz nu suntem în prezenta neplăţii unor drepturi salariale născute si actuale, instanţa de 

judecata nu se poate substitui voinţei niciuneia dintre părţi în sensul de a modifica un element 

al contractului de muncă. 

Mai mult decât atât, plecând de la textul art. 229 din Codul Muncii, care prevede ca, 

Contractul Colectiv de Munca este legea părţilor semnatare, prin interpretarea textelor privind 

compensarea salariilor cu indicele preturilor de consum în funcţie de posibilităţile 

angajatorului si în baza negocierilor periodice, rezulta ca instanţa de judecata va trebui sa 

verifice atât daca angajatorul a avut sau nu aceasta posibilitate și, dacă a avut-o, daca cu rea 

credinţă nu a aplicat o asemenea clauză, cât și dacă au existat negocieri și, după caz, care a 

fost rezultatul acestora. 

În ceea ce priveşte condiţia suspensiva sub care se afla clauzele de baza ale celor doua 

articole din CCM 2012-2013 (art. 102), CCM 2013-2014 (art. 106), apelanta susține că 

începând cu anul 2006 Societatea Romana de Televiziune a înregistrat în mod continuu 

pierderi financiare care au ajuns in anul 2014 la peste 170 milioane de euro, de unde rezulta în 

mod evident că nu au existat posibilităţi de a se asigura si compensarea solicitată, dincolo de 

împrejurarea că nu au existat negocierile, condiţie tocmai în contextul in care salariul minim 
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în Societatea Romana de Televiziune a fost cu 40% mai mare decât salariul minim pe 

economie care este în sine obligatoriu de drept. 

Din perspectiva dreptului civit, drept comun ca ceea ce priveşte efectele actului juridic 

civil, condiţia suspensiva este acea stare/situaţie de a cărei îndeplinire depinde naşterea unui 

efect juridic al unui act juridic existent. 

Astfel acest tip de condiţie suspendă efectele clauzei actului juridic până la momentul 

realizării sale, respectiv existența posibilităţii de plată, pentru ca în caz contrar acea parte a 

actului juridic nu produce efecte, respectiv este suspendat, pana la îndeplinirea condiţiei sub 

care s-a născut. 

Potrivit art.l, lit.i din Legea nr. 62/2011, contractul colectiv de munca este convenţia 

încheiată între angajator si sindicatul reprezentativ in acest caz, convenţie prin care se 

stabilesc clauze privind condiţiile de munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligaţii ce 

decurg din raporturile de munca. În acest context devine evident ca orice negociere colectiva 

care nu este realizata prin acordul pârtilor nu exista si nici nu se poate naşte obligaţii in 

sarcina pârtii care nu si-a manifestat voinţa, iar intervenţia forţei legii este fezabila doar in 

situaţia care exista o norma ori dispoziţie legala care sa oblige prin ea însăşi la a se face sau a 

nu se face. 

În drept, îşi întemeiază prezentul apel pe disp. art. 456 raportat şi 466 alin. l C. 

proc.civ; în conformitate cu art. 453 din C.proc.civ. 

Intimaţii S. şi V. au formulat întâmpinare, prin care solicită respingerea ca nefondat a 

apelului şi menţinerea ca legală şi temeinică a hotărârii atacate, pentru următoarele motive: 

Compensarea salariului de bază cu indicele de creştere a preţurilor de consum nu 

reprezintă o veritabilă majorare salarială, care să necesite modificarea prealabilă a 

contractului individual de muncă, ci, susțin intimații, face parte dintre elementele constitutive 

ale salariului, fiind rezultatul negocierilor colective soldate cu încheierea celor două contracte 

colective de muncă, or, potrivit prevederilor art. 40 alin. 2 lit. c din Codul muncii: 

„Angajatorul are obligaţia să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din 

contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul individual de muncă". 

În această privinţă sunt pertinente, mutatis mutandis, argumentele inserate în 

motivarea sentinţei civile nr. 11768/19.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a 

VIII-a conflicte de muncă şi asigurări sociale în dosarul nr. 25137/3/2014 (definitivă prin 

decizia nr. 2449/13.05.2016 a Curţii de Apel Bucureşti): „Cum compensarea salariilor de bază 

individuale, până la data de 07.04.2012, a rezultat ca fiind posibilă prin aplicarea directă a 

clauzelor contractului colectiv de muncă aplicabil, nu mai era necesară încheierea unui act 

adiţional la contractul individual de muncă, acesta fiind modificat în virtutea clauzelor 

contractului colectiv de muncă legal negociate (clauza cuprinsă în art. 102 alin. I Ut. d), 

întrucât cadrul normativ general, reprezentat de prevederile art. 17 alin. 4 teza II din Codul 

muncii, permiteau o asemenea modificare, în situaţia în care aceasta rezultă ca posibilă din 

contractul colectiv de muncă aplicabil". 

De altfel, în textul celor două articole (art. 102 din CCM 2012-2012 şi art. 108 din 

CCM 2013-2014) se face o distincţie netă între „majorările salariate", care pot fi „efectuate la 

iniţiativa oricărei părţi din contractul individual de muncă, prin negocieri individuale, în 

raport cu posibilităţile financiare ale angajatorului", şi „compensarea salariului de bază cu 

indicele de creştere a preţurilor de consum ", care este pusă în relaţie doar cu „posibilităţile 

financiare ale angajatorului". 

În ceea ce priveşte pretinsa condiţionare a acordării drepturilor salariale rezultate din 

compensarea salariului de bază cu indicele de inflaţie de existenţa posibilităţilor financiare din 

partea angajatorului, nu numai că „pârâta nu a demonstrat prin niciun mijloc de probă că 

posibilităţile financiare sunt limitate ori că se află în imposibilitate financiară pentru plata 

diferenţelor de drepturi salariate solicitate prin prezenta acţiune dar potrivit rapoartelor 
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interne, de activitate şi comunicatelor difuzate pe intranet situaţia financiară a TVR este 

actualmente pozitivă, neexistând motive de ordin obiectiv care să o împiedice pe apelantă să 

procedeze la plata drepturilor restante, aşa-zisa „condiţie suspensivă" - existenţa posibilităţii 

de plată - fiind îndeplinită la data promovării acţiunii.” 

De altfel, este evident faptul că apelanta dispune de fondurile necesare achitării acestor 

drepturi, de vreme salariaţii cu aceeaşi încadrare de bază afiliaţi la Sindicatul Creatorilor de 

Imagine au primit şi primesc în continuare salariul majorat cu indicele de creştere a preţurilor 

de consum, aşa cum a dispus Tribunalul Bucureşti prin sentinţa civilă nr. 11768/19.11.2015 

pronunţată în dosarul nr. 25137/3/2014, pe când salariaţii afiliaţi la Sindicatul pentru Unitatea 

Salariaţilor TV Filiala Iaşi au primit în compensare salariul actualizat cu indicele de inflaţie 

doar până la data de 07.04.2012, nivel care nu a mai fost menţinut dopa această dată, întrucât 

angajatorul a revenit în mod nejustificat şi discriminatoriu la nivelul de salarizare din anii 

2008-2009, 

Cât priveşte invocarea de către apelantă a prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 

41/1994 republicata, aceasta nu are relevanţă, căci pârâta nu poate invoca în susţinerea 

intereselor sale propria culpă de a fi negociat drepturi salariale cu încălcarea unor prevederi 

legale pentru a se exonera de plata acestor drepturi. 

„A recunoaşte angajatorului posibilitatea ca după negocierea contractului colectiv de 

muncă, deci după stabilirea drepturilor şi obligaţiilor reciproce ale părţilor, să fie exonerat de 

plata salariilor sau a drepturilor asimilate prevalându-se de scuza aprobării unui buget de 

venituri mult inferior celui necesar pentru respectarea obligaţiilor salariate asumate prin 

contract, ar însemna practic acceptarea unei negocieri pur formale cu consecinţa golirii de 

conţinut a principiului negocierii salariate. 

Plata muncii către salariaţi şi a drepturilor de natură salariată cuvenite ca urmare a 

desfăşurării muncii în condiţii negociate legal nu poate fi supusă unei condiţii suspensive din 

partea angajatorului cu consecinţa neacordării acestora ori de câte ori angajatorul nu 

întocmeşte corespunzător bugetul astfel încât să fie în măsură să respecte prevederile art. 161 

(anterior 156) din Codul muncii referitoare la onorarea cu prioritate a obligaţiilor salariate, iar 

împrejurarea că sumele respective sunt sume aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli 

potrivit legii este o garanţie a plăţii drepturilor în discuţie, întrucât nu-i poate fi permis 

angajatorului să prevadă acordarea unor drepturi pentru angajaţi pe care tot acesta să le 

condiţioneze de voinţa sa de a aloca sau nu resursele financiare necesare plăţii acestora." 

(extras din sentinţa civilă nr. 11768/19.11.2015 a Tribunalului Bucureşti - Secţia a VIII-a 

conflicte de muncă şi asigurări sociale). 

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

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de pârâta Societatea Română 

de Televiziune este nefondat.  

Problema litigioasă o constituie acordarea majorărilor salariale pentru perioada 

07.04.2012 – 31.12.2014, rezultate din aplicarea dispozițiilor art. 102 alin. 1 lit. d și art. 108 

alin.1 lit. b din Contractele colective de muncă din Societatea Română de Televiziune valabile 

pentru anii 2012-2013 și 2013-2014. 

Dispozițiile art. 102 alin. 1 lit. d din Contractul colectiv de muncă din Societatea 

Română de Televiziune valabile pentru anii 2012-2013 prevăd: 

„1) Părţile contractante convin asupra următoarelor prevederi pentru perioada de 

valabilitate a prezentului CCM:  

a) se pot efectua majorări salariale de la 1 octombrie și 1 martie, prin negocieri 

individuale, în raport cu posibilitățile financiare ale societății și în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare; 

b) cuantumul aferent majorării fondului de salarii se negociază cu 30 de zile înainte de 

datele stabilite la lit.a; 
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c) majorările salariale se vor efectua prin negocieri individuale în conformitate cu 

prevederile art. 98 din prezentul CCM; 

d) compensarea salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al 

preţurilor de consum, comunicat de I.N.S., în funcție de posibilitățile financiare ale instituției. 

2) Angajatorul se obligă a corela în permanență valoarea salariului de bază minim brut 

din SRTv, astfel încât întotdeauna acesta să fie cu 40 % mai mare decât salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată.” 

Dispozițiile art.108 alin.1 lit. b din Contractul colectiv de muncă din Societatea 

Română de Televiziune valabile pentru anii 2013-2014 prevăd: 

"Părţile contractante convin asupra următoarelor prevederi pentru perioada de 

valabilitate a prezentului Contract Colectiv de Muncă:  

a) se pot efectua majorări la inițiativa oricărei părți din Contract Individual de Muncă; 

b) compensarea salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al 

preţurilor de consum, comunicat de I.N.S., în funcție de posibilitățile financiare ale instituției. 

2) Angajatorul se obligă a corela în permanență valoarea salariului de bază minim brut 

din SRTv, astfel încât întotdeauna acesta să fie cu 40 % mai mare decât salariul de bază 

minim brut pe țară garantat în plată. Pe perioada valabilității actualului Contract Colectiv de 

Muncă, din cauza situației economico – financiare dificile a SRTv, Părțile au convenit 

reducerea procentului de 40% la 30%, fără a afecta salariile de bază existente în plată.” 

Apelanta susține că acordarea majorărilor salariului de bază prin compensarea cu 

indicele prețurilor de consum este condiționată de o serie de condiții de a căror îndeplinire 

depinde însăși eficacitatea obligației: negocierea calendarului de creştere și negocierea 

individuală pentru modificarea contractelor individuale de muncă asupra elementului 

„salariu" și posibilitățile financiare ale instituției. 

Cercetând clauzele contractuale mai sus citate, în ceea ce privește condiția de 

negociere a calendarului de creștere precum și cea individuală, Curtea observă că aceasta 

vizează doar drepturile negociate potrivit art. 102 alin. 1 lit.a – c din CCM pentru anii 2012-

2013 și potrivit art.108 (1) lit.a din CCM pentru anii 2013-2014 și nu vizează și clauza 

negociată de compensare a salariului de bază al fiecărui angajat cu indicele de creştere al 

preţurilor de consum, comunicat de I.N.S. 

Eficacitatea acestui drept la majorarea salariului de bază prin compensarea cu indicele 

prețurilor de consum este condiționată exclusiv de posibilitățile financiare ale instituției și nu 

și de îndeplinirea altor condiții. 

În ceea ce privește clauza contractuală pe care intimații reclamanți își întemeiază 

acțiunea este, într-adevăr, așa cum susține apelanta afectată de o condiție suspensivă, în sensul 

art. 1400 Cod civil, potrivit căruia ”Condiţia este suspensivă atunci când de îndeplinirea sa 

depinde eficacitatea obligaţiei.” 

Potrivit dispozițiilor art.1404 Cod civil „(1) Îndeplinirea condiţiei se apreciază după 

criteriile stabilite de părţi sau pe care acestea este probabil să le fi avut în vedere după 

împrejurări.” 

Curtea constată că în contractele colective de muncă aplicabile perioadei de referință, 

partenerii sociali nu au determinat în concret care sunt elementele în funcție de care se 

apreciază „posibilitățile financiare ale instituției”. 

Este real că apelanta este o instituție publică a cărei finanțare se face, potrivit Legii 

41/1994, atât din alocări de la bugetul de stat cât și din venituri proprii, însă nu se poate 

prezuma (în lipsa oricăror noțiuni concrete), că sintagma ”posibilitățile financiare” se 

identifică cu rentabilitatea instituției. 

Apelanta Societatea Română de Televiziune, deși a invocat pierderi financiare și 

implicit lipsa de profitabilitate, nu a prezentat nici o probă de natură a concluziona asupra 

desființării obligației prin îndeplinirea evenimentului prefigurat de părți în contractul colectiv 
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de muncă, lipsa posibilităților financiare, deși avea această obligație prin raportare la 

dispozițiile art.272 din Codul muncii. 

În plus, pentru anii 2013 – 2014 la negocierea contractului colectiv de muncă 

partenerii sociali au avut în vedere situația economico – financiară dificilă a SRTv (astfel cum 

se menționează în alin.2 al art. 108, fraza a doua) astfel că nu se poate reține că la momentul 

convenirii asupra clauzei contractuale starea financiară a instituției (deși precară) împiedica 

însăși executarea obligației la majorarea salarială.  

Curtea constată, așadar că, prin raportare și la dispozițiile art. 1 alin.1, art. 133 alin.1 și 

art. 144 alin.1 din Legea dialogului social nr. 62/2011 coroborate cu art. 40 alin.2 lit. c) și 229 

alin. 4 din Codul muncii, contractele colective de muncă în discuție au putere de lege între 

părțile contractante, angajatorul fiind ținut la acordarea majorărilor salariale convenite, dat 

fiind faptul că nu a probat incidența condiției suspensive de executare. 

În ceea ce privește apărarea apelantei grefată pe dispozițiile art. 41 din Codul muncii, 

în sensul că instanţa de judecata nu se poate substitui voinţei niciuneia dintre părţi în sensul de 

a modifica un element al contractului de muncă, respectiv salariul, în lipsa negocierii 

individuale, Curtea constată că, pe de o parte că în cauză angajatorul se opune modificării 

salariului, date fiind apărările mai sus analizate, iar pe de altă parte angajatorul are obligația, 

conform art. 40 lit c) din Codul muncii să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din 

lege, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă. 

În ceea ce privește apărarea apelantei ce vizează modalitatea de cuantificare a 

salariului minim la nivel de societate, prin raportare la prevederile alin.2 al dispozițiilor art. 

102 și art. 108 din Contractele colective de muncă din Societatea Română de Televiziune 

valabile pentru anii 2012-2013 și 2013-2014, Curtea constată că dreptul rezultat din alin.2 este 

distinct de dreptul la majorarea salarială rezultat din alin.1 al acelorași articole. Ca atare, 

majorarea salariului de bază minim brut din SRTv, astfel încât întotdeauna acesta să fie cu 40 

% mai mare decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată nu include în conținutul 

său și compensarea salariului de bază cu indicele de creştere al preţurilor de consum, acestea 

coexistând, de vreme ce prin negocierea partenerilor sociali, cele două drepturi la majorări 

salariale au fost reglementate distinct, neexistând nici un element de natură a concluziona 

asupra excluderii reciproce. 

Pentru toate aceste argumente, Curtea găsind nefundat apelul, în temeiul dispozițiilor 

art. 480 noul C.proc.civ. îl respinge și păstrează ca legală și temeinică sentința apelată. 

În baza dispozițiilor art.1064 alin.1 noul C.proc.civ., Curtea dispune restituirea 

cauţiunii în sumă de 4003 lei consemnată de apelanta Societatea Română de Televiziune, 

conform recipisei de consemnare nr. 4403242/1 din 05.05.2017 (seria TA 3165642), având în 

vedere că prin încheierea pronunțată la data de 11 mai 2017 Curtea de Apel Iași respinge 

cererea formulată de apelanta Societatea Română de Televiziune în contradictoriu cu intimaţii 

S. şi V. privind suspendarea executării provizorii a sentinţei civile nr. 553/20.03.2017 

pronunţate de Tribunalul Iaşi (solicitată prin cererea de apel). 

 

2. Prescripţia dreptului material la acţiunea în constatarea nulităţii actului adițional 

la contractul individual de muncă  

Temei de drept: art. 2500 alin.1 C.civ.; art. 2502 alin.2 pct.3 C.civ ; art. 268 alin. 1 lit. d) din 

Codul muncii 

Potrivit art. 2500 alin.1 C.civil dreptul material la acţiune, denumit în continuare 

drept la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu a fost exercitat în termenul stabilit de 

lege. Potivit 2502 alin.2 pct.3 C.civ sunt imprescriptibile drepturile privitoare la acţiunea în 

constatarea nulităţii absolute a unui act juridic. Potrivit art. 268 alin. 1 lit. d) din Codul 

muncii cererile în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata 
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existenţei contractului, în cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract 

individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale acestuia. De asemenea, potrivit art.211 

alin.1lit.b din Legea nr.62/2011 constatarea nulităţii unui contract individual de muncă poate 

fi cerută de părţi pe întreaga perioada în care contractul respectiv se aplică. Regula 

derogatorie instituită de Codul Muncii îşi are fundamentul în specificitatea instituției 

nulității, determinată de art.57 alin.2 Codul Muncii potrivit căruia constatarea nulităţii 

contractului individual de muncă produce efecte pentru viitor. În consecință, excepţia 

specifică dreptului muncii privitoare la prescriptibilitatea acţiunii în nulitate a contractului 

de muncă este raţională, în condiţiile în care actul jurisdicțional al constatării nulităţii ar fi 

lipsit de orice efect juridic în ipoteza încetării contractului juridic de muncă. Însă, ca orice 

excepţie, cea înscrisă în art.211 alin.1lit.b din Legea nr.62/2011 este de strictă interpretare şi 

aplicare (exceptio est strictissimae interpretationis), referindu-se exclusiv la contractul de 

muncă în esenţa sa, nu şi actele adiționale la acesta, acte ce reprezintă din punct de vedere 

juridic, simple clauze ale contractului. În acest sens, art.268 alin.1 lit.d C.Muncii prevede 

expres că nulitatea unor clauze ale contractului individual de muncă poate fi cerută pe toată 

durata existenţei contractului. În consecinţă, simpla încetarea a efectelor unor clauze , chiar 

stabilite prin act adițional, nu are vreo înrâurire asupra termenului de prescripție, ce se 

raportează legal, în materia nulităţii, exclusiv la durata de existenţă a contractului de muncă. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 523/5 

octombrie 2017  

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată sub nr. XX83/99/2016 la data de 

21.09.2016, Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi pentru reclamantul X, a chemat în 

judecată pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A. 

(C.NA.D.N.R.), reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi, solicitând 

instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună: 

- anularea actului adiţional la contractul individual de muncă, înregistrat în anul 2013 

sub nr. 2/10322; 

- plata drepturilor salariale, reprezentând diferență salariu de bază și sporuri eferente 

acestei sume, reținute în temeiul actului adițional menționat la pct. 1, pentru perioada iulie 

2013 - mai 2014; 

- plata de daune interese pentru repararea prejudiciului produs, în cuantum de 

0,04%/zi de întârziere, conform art. 101 CCM 2013 – 2014, coroborat cu dispoziţiile art. 120 

alin. 1 şi 7 din Codul de procedură fiscală pentru sumele de bani datorate de la momentul 

reţinerii acestora până la momentul plăți acestor sume de bani; 

- plata cheltuielilor de judecată. 

În motivarea acţiunii, reclamantul a arătat că este salariatul pârâtei, iar salarizarea se 

face conform contractului colectiv de muncă 2013 - 2014, înregistrat la ITM sub 201, valabil 

începând cu data de 15.05.2013 astfel cum a fost prelungit până la data de 02.06.2014. 

Salarizarea angajaților se făcea în baza unei grile de salarizare reglementata în anexa nr. 2 a 

acestui CCM, în baza regulilor menționate în cap VI din CCM, art. 94 - 112.  

La data de 30.05.2013, Consiliul de Administrație al pârâtei s-a întrunit și a hotărât 

prin hotărârea nr. 7 pct. i: mandatarea directorul general interimar al companiei sa dispună 

masurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajații companiei ținându-se cont de 
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reducerea fondului de salarii la nivelul unității cu 15%; reducerea cu 15% a salariului de baza 

pentru fiecare categorie de salariați, in ordinea descrescătoare a funcției din grila de salarizare, 

până la încadrarea în limita fondului de salarii aprobată.  

Urmare a emiterii acestei hotărâri, salariații au fost informați că urmează să li se 

modifice în sens negativ salariile. 

Reclamantul a apreciat că actul adițional semnat este nul deoarece, hotărârea Consiliul 

de administrație al C.N.A.D.N.R. nr. 7/2013 pct. I, g și i, a fost anulată de către Curtea de 

Apel Timișoara prin decizia civilă nr. 1075A/13.11.2014, pronunțata în dosarul nr. 

7163/30/2013**, statuându-se cu putere de lucru judecat că este nelegală şi nu poate să-şi 

producă efectele. În acest sens, a făcut trimitere la hotărârea instanței. Mai mult, conform 

principiului ,,accesoriul urmează principalul,, actele adiționale încheiate în baza hotărârii nr. 

7/2013 sunt afectate de nulitate. 

Reclamantul a mai învederat că pârâta a recunoscut sumele de bani și că a efectuat 

demersuri şi a obţinut bugetul necesar plăţii drepturilor salariale reţinute iar prin actul nr. 

92/4346/07.01.2015, compania a răspuns cererii de executare a deciziei Curţii de Apel 

Timişoara înțelegând să execute de bună voie această decizie, solicitând acordarea unui 

termen mai lung în vederea punerii ei in practică, motivat de inexistenţa sumelor necesare în 

anul 2014, dar și a volumului mare de lucru. În Raportul privind elaborarea fundamentării 

BVC pe anul 2015 aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/21.01.2015, la 

poziția alte cheltuieli cu personalul a fost prevăzută suma de 942,49 mii lei, sumă necesară 

executării deciziei pronunțate în dosarul nr. 7163/2013. Astfel, deși s-au făcut demersurile în 

vederea obținerii sumelor de bani necesare restituirii salariilor sumelor de bani diminuate în 

baza hotărârii nr.7/2013, pârâta nu a mai şi plătit aceste sume de bani. 

Reclamantul a menționat că actul adiţional la contractul individual de muncă este nul 

întrucât a fost încheiat cu încălcarea art. 38 şi art. 5 şi 8 din Codul muncii. Deşi a încheiat 

actul adiţional la contractul individual de muncă prin care i se recunoşteau un salariu şi 

sporuri, în urma Hotărârii nr. 7/2013 a Consiliului de Administraţie, i s-a prezentat spre 

semnare un act adiţional cu salariul de bază diminuat. Având în vedere că i s-a cerut să 

renunţe la dreptul său la un salariu de bază stabilit în baza art. 159 şi urm. din Codul muncii, 

apreciază că actul adiţional semnat este lovit de nulitate absolută.  

Prin C.C.M. 2014, art. 140, s-a prevăzut că ,,începând cu drepturile salariale aferente 

lunii iunie 2014, salariații cărora li s-au diminuat salariile de bază în perioada 01.06.2013-

01.09.2013 prin act adiţional la CIM vor reveni la salariile de bază avute înaintea diminuării”. 

Astfel, pârâta a recunoscut injustețea diminuărilor salariale şi a dispus repararea acestora însă 

doar pentru viitor, începând cu iunie 2014. 

În ceea ce priveşte cererea referitoare la obligarea pârâtei la plata de daune interese, 

reclamantul a precizat că daunele interese în cazul neplăţii la termen a salariului au fost 

negociate prin contractul colectiv de muncă, respectiv la art. 101 din CCM 2013 – 2014, 

clauză ce face trimitere la art. 120 alin. 1 şi 7 din Codul de procedură fiscală care stipulează 

că dobânda se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare 

termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv. Nivelul dobânzii este 

de 0,04 % pentru fiecare zi de întârziere şi poate fi modificat prin legile bugetare anuale. 

De asemenea, reclamantul a făcut trimitere și la practica instanțelor din țară în ceea ce 

privește legalitatea acordării daunelor interese și acordarea acestora. 
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Pentru toate aceste motive reclamantul a solicitat admiterea acțiunii astfel cum a fost 

formulată. 

În drept, au fost invocate dispoziţiile Codului Muncii şi O.G. nr. 137/2000. 

În susținerea pretențiilor, reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri. 

Reclamantul a anexat în copie „conform cu originalul” un set de înscrisuri, constând în 

contractul colectiv de muncă nr. 201/15.05.2013 pentru anul 2013, Hotărârea nr. 7/30.05.2013 

a Consiliului de Administraţie, acte adiţionale la contractul individual de muncă al 

reclamantului, decizia civilă nr. 1075 A/13.11.2014 a Curţii de Apel Timişoara, adrese, 

Hotărârea nr. 2/21.01.2015 a Consiliului de Administraţie, extras din contractul colectiv de 

muncă nr. 196/02.06.2014 pentru anul 2014, practică judiciară. 

Pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S.A prin 

Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi a formulat întâmpinare, prin care a invocat 

excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acțiunii 

ca neîntemeiată. 

În motivarea excepției prescripţiei dreptului la acţiune, pârâta a făcut trimitere la disp. 

art. 268 alin. 1 lit. c) din Codul muncii precum şi la art. 2517 şi 2529 din Codul civil. S-a 

arătat că actul adiţional nr. 1/6447/2012 (înregistrat sub nr. 2/10322/08.08.2013) a început să-

şi producă efectele de la data de 01.08.2016, aşa cum rezultă din chiar cuprinsul actului. 

Reiese astfel că atât pentru anularea actului juridic cât şi pentru solicitarea unor pretenţii 

termenul de prescripţie privind dreptul material la acţiune este prescris prin raportare la data 

înregistrării cererii de chemare în judecată. 

Pe fond, pârâta a solicitat respingerea pretențiilor reclamantului ca neîntemeiate 

motivat de faptul că actele adiţionale nu sunt un accesoriu al Hotărârii Consiliului de 

Administraţie anulate ci sunt rezultatul acordului de voinţă al părţilor şi exprimă un 

consimţământ liber şi neviciat al părţilor concretizat prin însăşi semnarea actelor a căror 

anulare se cere. 

Susţine pârâta că mandatul dat Directorului General al CNADNR SA este în 

conformitate cu dispoziţiile art. 20 alin. 1 lit. d) din Statutul companiei, în sensul că actele 

adiţionale au fost semnate ca rezultat al unei negocieri. Salariaţilor care au refuzat negocierea 

nu au semnat actele adiţionale şi nu li s-au diminuat salariile. 

Pârâta a învederat faptul că drepturile care au fost restrânse nu erau recunoscute prin 

lege, iar prin actul adiţional mu s-a renunţat la salariul de bază ci s-au diminuat anumite 

sporuri, astfel că nu îşi are aplicativitate art. 38 din Codul muncii, astfel cum a afirmat 

reclamantul. 

Referitor la daunele interese în cuantum de 0,04% pe zi întârziere, pârâta a învederat 

că sunt accesorii ale debitului principal fiind, de asemenea, supuse prescripţiei şi 

neîntemeiate. 

În concluzie, pârâta a solicitat în principal admiterea excepţiei prescripției dreptului la 

acţiune, iar pe fond respingerea acţiunii ca neîntemeiată. 

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

Reclamantul a formulat răspuns la întâmpinare, prin care a solicitat respingerea 

excepţiei prescripţiei dreptului la acţiune, iar pe fond admiterea acţiunii astfel cum a fost 

formulată. 

Prin sentinţa civilă nr. 131/01.02.2017, Tribunalul Iaşi a hotărât următoarele: 
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„Respinge excepţia prescripţiei dreptului la acţiune invocată de către pârâtă. 

Admite în parte acţiunea, formulată de Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi 

pentru reclamantul X, în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.) prin Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Iaşi. 

Anulează actul adiţional nr. 2/10322 la contractul individual de muncă al 

reclamantului. 

Obligă pârâta să achite reclamantului diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actului adiţional anulat prin prezenta hotărâre şi cele efectiv încasate 

în perioada 01.08.2013 – 31.05.2014. 

Obligă pârâta să achite reclamantului daune interese de 0,02 %/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, conform disp. art. 101 din C.C.M. 2013 – 2014 

coroborate cu disp. art. 174 alin. 5 din Legea nr. 207/2015. 

Respinge cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale 

aferente perioadei 01.07.2013 – 31.07.2013. 

Obligă pârâta să achite reclamantului suma de 900 lei reprezentând cheltuieli de 

judecată.” 

Pentru a se pronunţa astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Analizând cu prioritate excepţia prescripţiei dreptului la acţiune, invocată de către 

pârâtă prin întâmpinare, instanţa reţine următoarele: 

Potrivit dispoziţiilor art. 268 alin. 1 lit. d) din Codul muncii cererile în vederea 

soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în 

cazul în care se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori 

a unor clauze ale acestuia. 

Or, în cauză, se solicită de către reclamant anularea actului adiţional nr. 

2/10322/08.08.2013 la contractul individual de muncă. 

Raportat la dispoziţiile indicate anterior, reclamantul poate solicita cercetarea 

legalităţii actului adiţional, ce face parte integrantă din contractul său de muncă, pe toată 

durata existenţei contractului. Atât reclamantul cât şi pârâta au specificat că reclamantul este 

salariatul unităţii pârâte, deci contractul individual de muncă al reclamantului este în fiinţă. 

Pe cale de consecinţă, instanţa constată că dreptul la acţiune al reclamantului în 

cererea privind anularea actului adiţional nr. 2/10322/01.08.2013 nu este prescris. 

În ceea ce priveşte diferenţele de drepturi salariale solicitate, respectiv sumele reținute 

în temeiul actului adițional nr. 2/10322/08.08.2013, pentru perioada iulie 2013 - mai 2014, 

instanţa are în vedere faptul că potrivit disp. art. 268 alin. 1 lit. c) din Codul muncii, cererile în 

vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data 

naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă 

constă în plata unor drepturi salariale neacordate sau a unor despăgubiri către salariat, precum 

şi în cazul răspunderii patrimoniale a salariaţilor faţă de angajator. 

De asemenea, potrivit art. 278 alin. 1 din Codul muncii dispoziţiile prezentului cod se 

întregesc cu celelalte dispoziţii cuprinse în legislaţia muncii şi, în măsura în care nu sunt 

incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezentul cod, cu dispoziţiile 

legislaţiei civile. 
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Or, potrivit disp. art. 2523 din Codul civil prescripţia începe să curgă de la data când 

titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. 

În cauză, reclamantul a cunoscut naşterea dreptului său de a solicita obligarea pârâtei 

la plata diferenţelor de drepturi salariale reţinute ca urmare a încheierii actului adiţional nr. 

2/10322/08.08.2013 la data când a luat cunoştinţă că prin decizia civilă nr. 1075A pronunţată 

de Curtea de Apel Timișoara în 13.11.2014 în dosarul nr. 7163/30/2013**, instanţa a dispus 

anularea punctului „i” din Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de Administraţie, ce a 

prevăzut anumite reduceri salariale. 

Prin urmare, raportat la data pronunţării deciziei civile – 13.11.2014 şi la data 

înregistrării prezentei acţiuni – 21.09.2016, instanţa constată că nu a fost depăşit termenul de 

prescripţie de trei ani de la data naşterii dreptului la acţiune. 

Faţă de aceste considerente, instanţa va respinge excepţia prescripţiei dreptului la 

acţiune, invocată de către pârâtă. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa retine următoarele: 

Reclamantul este angajatul unităţii pârâte Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.) în funcţia de director adjunct comercial, locul de muncă al 

acestuia fiind în cadrul Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Iaşi.  

Prin prezenta acţiune, Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi pentru reclamantul 

X, a solicitat anularea actului adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 la contractul individual de 

muncă al reclamantului, obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi salariale reținute în 

temeiul actului adițional menționat, pentru perioada iulie 2013 - mai 2014 şi la plata de daune 

interese în cuantum de 0,04% pe zi de întârziere pentru sumele de bani datorate, de la 

momentul reţinerii acestora până la momentul plăţii acestora. 

Se reţine de către instanţă că prin Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 (pct. i), Consiliul de 

Administrație al pârâtei a hotărât mandatarea directorului general interimar al companiei să 

dispună măsurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajaţii companiei ţinându-

se cont de reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii cu 15%, cu respectarea următoarelor 

reguli: 

1. Reducerea cuantumului sporurilor aplicabile oricărui angajat, cu încadrarea la 

nivelul maxim stabilit prin contractul colectiv de muncă; 

2. Reducerea/eliminarea plăţilor pentru orele suplimentare (cu compensarea acestora 

corespunzătoare, prin majorarea timpului liber acordat) pentru orice angajat; 

3. Dacă în urma aplicării măsurilor dispuse la punctele anterioare fondul total de 

salarii al companiei este încă mai mare de limita stabilită în urma modificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli, atunci se va aplica 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. 

Prin decizia civilă nr. 1075A pronunţată de Curtea de Apel Timișoara la data de 

13.11.2014 în dosarul nr. 7163/30/2013**, instanţa a dispus, printre altele, anularea punctului 

„i” din Hotărârea nr. 7 din 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 observă că limitele mandatului 
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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 natură a încălca prevederile art. 41 alin. l din Codul Muncii, potrivit cu care 

contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților, 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 inversă a claselor de salarizare. 

Mandatul dat directorului general nu este conform art. 20 alin. l lit. d din statutul 

C.N.A.D.N.R., 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 că dispoziția de la pct. i din Decizia nr. 7 

a Consiliului de Administrație al C.N.A.D.N.R. este lovită de nulitate, sancţiune ce are ca 

efect lipsirea acestei decizii de efectele contrare legii, în scopul restabilirii legalităţii. 

În cauză, a fost încheiat un mandat special, respectiv mandatul special acordat 

Directorului General al companiei de către Consiliul de Administrație al pârâtei prin 

Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 (pct. i), de a dispune măsurile necesare ajustării salariilor 

individuale pentru angajaţii companiei ţinându-se cont de reducerea fondului de salarii la 

nivelul unităţii cu 15%. 

Ca în cazul oricărui contract, obiectul mandatului trebuie să fie determinat şi licit, sub 

sancţiunea nulităţii absolute (art. 1179 alin. (1) pct. 3 şi art. 1225 alin. (2) C. civ.). 

Or, prin anularea dispoziției de la pct. i din Decizia nr. 7 a Consiliului de 

Administrație al C.N.A.D.N.R., a fost anulat mandatul special al Directorului General al 

companiei de a dispune măsurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajaţii 

companiei ţinându-se cont de reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii cu 15%. 

Este adevărat că în cuprinsul actului adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 nu este 

menţionată Hotărârea nr. 7/30.05.2013, însă, este indicat ca temei al reducerii salariale art. 

142 din Contractul Colectiv de Muncă al CNADNR SA nr. 201/15.05.2013, care prevede 

dreptul patronatului de a renegocia toate salariile din cadrul companiei, în vederea încadrării 

în bugetul de salarii aprobat. 

Or, în condiţiile în care Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de Administrație 

al pârâtei a prevăzut mandatarea directorului general interimar al companiei pentru a dispune 

măsurile necesare ajustării salariilor individuale pentru angajaţii companiei ţinându-se cont de 

reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii cu 15%, este evident că măsura diminuării 

drepturilor salariale ale reclamantului a fost dispusă în virtutea aplicării Hotărârii nr. 

7/30.05.2013 şi nu ca urmare a unei renegocieri salariale sau conform art. 109 din CCM nr. 

201/15.05.2013, care prevede modificarea salariului de bază în funcţie de evaluarea realizării 

obiectivelor de performanţă. 
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Mai constată instanţa şi faptul că pârâta a recunoscut că în urma anulării pct. i din 

Hotărârea C.A. nr.7/30.05.2013 datorează bani salariaţilor şi a efectuat demersuri şi a obţinut 

bugetul necesar plaţii drepturilor salariate reţinute. 

Prin adresa nr. 92/74059/23.12.2014 compania a răspuns că înţelege să execute de 

bună voie decizia Curţii de Apel Timişoara, solicitând acordarea unui termen mai lung în 

vederea punerii ei în practică, motivat de inexistenţa sumelor necesare în anul 2014, dar şi a 

volumului mare de lucru. 

În Raportul privind elaborarea fundamentării Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe 

anul 2015, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2/21.01.2015, la poziţia C3 

„Alte cheltuieli cu personalul” a fost prevăzută suma de 9472,49 mii lei, sumă necesară 

executării deciziei pronunţate în dosarul 7163/30/2013.  

Astfel, deşi pârâta recunoaşte faptul că datorează salariaţilor sumele de bani pierdute 

ca urmare a aplicării Hotărârii C.A. nr.7/30.05.2013 pct. i şi face demersuri în vederea 

obţinerii sumelor de bani în buget, ulterior nu le-a mai acordat. 

De asemenea, prin art. 140 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de unitate 

aferent anului 2014, înregistrat cu nr. 196/02.06.2014, s-a prevăzut ca începând cu drepturile 

salariale aferente lunii iunie 2014, salariaţii cărora li s-au diminuat salariile de bază în 

perioada 01.06.2013 – 01.09.2013, prin act adiţional la CIM, vor reveni la salariile de bază 

avute înaintea diminuării. 

Faţă de aceste considerente, instanţa constată că sunt întemeiate cererile reclamantului 

privind anularea actului adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 la contractul individual de muncă şi 

obligarea pârâtei la plata diferenţelor de drepturi salariale reținute în temeiul actului adițional 

menționat, pentru perioada august 2013 - mai 2014 şi urmează a le admite. 

Cât priveşte cererea reclamantului de obligarea a pârâtei la plata diferenţelor de 

drepturi salariale reținute în temeiul actului adițional menționat, pentru luna iulie 2013 

instanţa urmează să o respingă, având în vedere că potrivit menţiunilor din actul adiţional nr. 

2/10322/01.08.2013 acesta şi-a produs efectele începând cu data de 01.08.2013, neavând 

aplicabilitate în iulie 2013. 

Referitor la cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata de daune interese în 

cuantum de 0,04% pe zi de întârziere pentru sumele de bani datorate, de la momentul reţinerii 

acestora până la momentul plăţii acestora, instanţa constată că este întemeiată în parte. 

Potrivit art. 229 din Codul muncii, „(1) Contractul colectiv de muncă este convenţia 

încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, 

reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se 

stabilesc clauze privind condiţiile de muncă, salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce 

decurg din raporturile de muncă” iar potrivit disp. alin. (4), „Contractele colective de muncă, 

încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale, constituie legea părţilor”. 

Potrivit disp. art. 133 alin. 1 lit. a din Legea nr. 62/2011, „clauzele contractelor 

colective de muncă produc efecte pentru toţi angajaţii din unitate, în cazul contractelor 

colective de muncă încheiate la acest nivel”, iar potrivit disp. art. 148 din acelaşi act normativ, 

executarea contractului colectiv de muncă este obligatorie pentru părţi, neîndeplinirea 

obligaţiilor asumate prin contractul colectiv de muncă atrăgând răspunderea părţilor care se 

fac vinovate de aceasta. 
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În speţă, se reţine de către instanţă că potrivit disp. art. 101 din Contractul colectiv de 

muncă nr. 201/15.05.2013, încheiat la nivel de unitate pentru anul 2013 „întârzierea 

nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia determină obligarea angajatorului la plata 

de daune – interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului, conform prevederilor 

Codului de procedură fiscală la zi”.  

Potrivit disp. art. 174 alin. 5 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală, la care face trimitere art. 101 din contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de 

unitate, „nivelul dobânzii este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere”.  

Prin urmare, instanţa reţine faptul că prin contractul colectiv de muncă încheiat la 

nivel de unitate s-a prevăzut obligaţia angajatorului de a plăti salariaţilor daune interese în 

situaţia întârzierii nejustificate a plăţii salariului sau în caz de neplată a acestuia, însă 

cuantumul acestora nu este cel indicat prin cererea de chemare în judecată (de 0,04%/zi 

întârziere) ci de 0,02%/ zi întârziere. 

Faţă de toate aceste considerente, raportat la dispoziţiile legale invocate, instanţa 

admite în parte acţiunea formulată de Sindicatul Drumarilor „E.R.”, în numele şi pentru 

reclamantul X în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 

Naţionale din România S.A. (actualmente Compania Naţională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A.). 

În consecinţă, anulează actul adiţional nr. 2/10322/08.08.2013 la contractul individual 

de muncă al reclamantului. 

Obligă pârâta să achite reclamantului diferenţele de drepturi salariale dintre cele 

cuvenite anterior emiterii actului adiţional anulat prin prezenta hotărâre şi cele efectiv încasate 

în perioada 01.08.2013 – 31.05.2014. 

De asemenea, obligă pârâta să achite reclamantului daune interese de 0,02 %/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, conform disp. art. 101 din 

CCM 2013 – 2014 coroborate cu disp. art. 174 alin. 5 din Legea nr. 207/2015. 

Instanţa respinge cererea reclamantului privind obligarea pârâtei la plata diferenţelor 

de drepturi salariale aferente perioadei 01.07.2013 – 31.07.2013. 

În temeiul disp. art. 453 NCPC instanţa obliga intimata să achite reclamantului suma 

de 900 lei reprezentând cheltuieli de judecată, astfel cum au fost dovedite prin ordinul de plată 

nr. 85/30.08.2016. 

Împotriva acestei sentinţe, a declarat apel C.N.A.I.R. S.A. prin Direcţia Regională 

Drumuri si Poduri Iaşi prin care solicită admiterea apelului şi modificarea hotărârii apelate 

în sensul respingerii acţiunii pentru următoarele motive: 

1. Prima instanţă a respins în mod greşit excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. 

A. Pentru a pronunţa această soluţie instanţa a avut în vedere dispoziţiile art.268, 

alin.l, lit.d din Codul Muncii reţinând că cererile în vederea soluţionării unui conflict de 

muncă pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care se solicită 

constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor clauze ale 

acestuia. 

În prezenta cauză reclamantul nu a solicitat anularea contractului individual de muncă 

ori a unor clauze ale acestuia, ci anularea actului adiţional nr.2/10322/08.08.2013. 
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Având în vedere dispoziţiile art. 268, alin.1 lit.d din Codul Muncii, invocate de prima 

instanţă în susţinerea soluţiei pronunţate cu privire la excepţie, acţiunea privind anularea 

actului adiţional trebuia promovată pe toată perioada existenţei acestuia, având în vedere că 

printr-un act adiţional ulterior, salariatul a revenit la salariul iniţial. 

Prin urmare, la momentul promovării acţiunii actul adiţional contestat nu-şi mai 

producea efectele, astfel încât cererea de chemare în judecată cu privire anularea acestuia este 

prescrisă. 

 Prima instanţă a reţinut în mod greşit şi faptul că solicitarea de acordare a drepturilor 

salariate, respectiv sumele reţinute în temeiul actului adiţional nr.2/10322/08.08.2013, pentru 

perioada iulie 2013 - mai 2014 nu este prescrisă. 

Pentru a pronunţa acesta soluţie s-a reţinut incidenţa dispoziţiilor art.268, alin. 1, lit.c 

ale Codului Muncii, respectiv faptul că termenul de prescripţie este de 3 ani de la data naşterii 

dreptului material la acţiune, coroborat cu prevederile art.2523 din Codul Civil, conform 

cărora prescripţia începe să curgă de la data când titularul dreptului la acţiune a cunoscut sau, 

după împrejurări, trebuia să cunoască naşterea lui. 

Instanţa reţine în mod greşit că reclamantul a cunoscut naşterea dreptului său la 

acţiune la momentul luării la cunoştinţă a deciziei civile nr.l085A din 13.11.2014 a Curţii de 

Apel Timişoara. 

Solicită a se avea în vedere că reclamantul nu a fost parte în această cauză astfel încât 

să îi fie comunicata decizia respectivă. De altfel, instanţa nu precizează care este momentul la 

care reclamantul a luat cunoştinţă despre existenţa deciziei. 

Raportat la argumentul instanţei conform căruia termenul de prescripţie începe să 

curgă de la data când titularul dreptului a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia să cunoască 

naşterea lui, solicită a se avea în vedere că însuşi reclamantul susţine că actul adiţional ar fi 

fost încheiat cu încălcarea prevederilor art.38, din Codul Muncii, conform cărora salariaţii nu 

pot renunţa la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege. 

Astfel, nu era necesară pronunţarea unei hotărâri de anulare a HCA nr.7 din 2013 

pentru ca salariatul să cunoască naşterea dreptului său. Acest aspect a fost cunoscut atunci 

când s-a încheiat actul adiţional, aspect confirmat de salariat prin invocarea, în susţinerea 

nulităţii acrului adiţional a prevederilor art.38 din Codul Muncii. 

Prin urmare, raportat la momentul introducerii cererii de chemare în judecată, 

respectiv 21.09.2016, soluţia legală cu privire la excepţia prescripţiei dreptului la acţiune este 

aceea de admitere, atât în privinţa anulării acrului adiţional, cât şi cu privire la plata 

drepturilor salariate solicitate. 

Pe fond, soluţia de anulare a actului adiţional contestat este una greşită. 

Actul adiţional nu constituie un accesoriu al Hotărârii Consiliului de Administraţie 

anulate, deoarece in cuprinsul actului adiţional nu se face nici o menţiune despre respectiva 

hotărâre ca fiind temei al încheierii actelor. Actele adiţionale reprezintă rezultatul unui acord 

de voinţa neviciat si nu sunt accesorii la o hotărâre a Consiliului de Administraţie al 

angajatorului, care este un act unilateral. 

Actul adiţional este rezultatul acordului de voinţa al părţilor ,,respectiv angajat şi 

angajator şi exprimă un consimţământ liber si neviciat al părţilor concretizat prin însăşi 

semnarea actului a cărui anulare a fost solicitată. Chiar in CCM la nivel CNADNR SA din 

2013 se menţionează la art. 142 ca patronatul are dreptul sa renegocieze toate salariile din 
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2013 din cadrul Companiei cu respectarea mandatului acordat de consiliul de administraţie 

prin hotărârea nr. 6 /13.05.2013. 

Solicită a se avea în vedere dosarul în care a fost pronunţată decizia nr.1085A din 

13.11.2014 a Curţii de Apel Timişoara nu l-a avut în calitate de parte nici pe reclamantul din 

prezenta cauză şi nici pe organizaţia sindicală care îl reprezintă. Hotărârea pronunţată în 

dosarul menţionat este opozabilă doar părţilor din respectiva cauză. 

Adresa CNADNR SA existentă la dosar, despre care prima instanţă reţine că ar 

constitui o recunoaştere a drepturilor pretinse, deoarece se referă la executarea de bună voie a 

deciziei Curţii de Apel Timişoara, nu este adresată nici salariatului din prezenta cauză şi nici 

organizaţiei sindicale care îl reprezintă ci Sindicatului Direcţiei Regionale de Drumuri şi 

Poduri Timişoara. 

De asemenea, raportul privind elaborarea fundamentării Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli pe anul 2015, priveşte executarea deciziei pronunţate de Curtea de Apel Timişoara, 

în care, aşa cum am menţionat, nici reclamantul şi nici Sindicatul Drumarilor „E.R.” nu au 

fost parte. Prevederea acestor sume nu constituie o recunoaştere a pretenţiilor, ci o măsură de 

prevedere, în bugetul de venituri şi cheltuieli fiind prinse sume care ar putea fi achitate ca 

urmare a litigiilor existente pe rolul instanţelor de judecată. 

În drept, invocă prevederile Legii nr.53/2003 - Codul muncii, ale Codului de 

procedura civila şi ale Codului civil. 

În probaţiune, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri. 

Sindicatul Drumarilor „E.R.” a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea 

apelului şi obligarea apelantei la plata cheltuielilor de judecata efectuate în apel. 

Prealabil, menţionează intimatul faptul ca apelanta nu a atacat reţinerile instanţei 

referitoare la faptul că: 

- „prin decizia civila nr,1075A pronunţata de Curtea de Apel Timişoara la data de 

13.11.2014 in dosarul nr.7163/30/2013** instanţa a dispus anularea punctului i din Hotărârea 

nr.7/30.05.2013. Instanţa de apel a reţinut cu putere de lucru judecat faptul ca in 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 si criteriile de reducere a 

salariilor, astfel încât fondul de salarii sa fie redus cu 15%. Aceste limite ale mandatului au 

avut drept consecinţa încheierea de acte adiţionale la contractele individuale de munca prin 

care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. Aceste limite fixate prin mandatul directorului 

general exclude posibilitatea negocierii si sunt de natura a încălca prevederile art.41 al.l din 

Codul Muncii, potrivit cu care contractul individual de munca poate fi modificat numai prin 

acordul pârtilor, precum si art.5 din CCM nr.201/2013 conform cu care CCM poate fi 

modificat si/sau prelungit prin act adiţional in condiţiile legii ori de cate ori partite convin 

acest lucru, iar orice cerere de modificare va face obiectul unei negocieri ... mandatul dat este 

unul Imperativ in sensul ajustării salariilor in scopul reducerii cu 15% a fondului de salarii". 

Aceste considerente rămân câştigate cauzei, nefiind criticate in niciun fel, si doar 

simpla lor reţinere duce la menţinerea soluţiei atacate. 

I. In ceea ce priveşte apelul privind soluţionarea excepţiei prescripţiei dreptului 

material la acţiune, este neîntemeiat raportat la următoarele considerente:  

Conform Art. 2523, prescripţia începe sa curgă de la data când titularul dreptului la 

acţiune a cunoscut sau, după împrejurări, trebuia sa cunoască naşterea lui. Conform art. 2525- 
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dreptul la acţiunea in restituirea prestaţiilor "Prescripţia dreptului la acţiune in restituirea 

prestaţiilor făcute in temeiul unui act anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau alta cauza 

de ineficacitate începe sa curgă de la data rămânerii definitiva a hotărârii prin care s-a 

desfiinţat actul ori, după caz, de la data la care declaraţia de rezoluţiune sau reziliere a devenit 

irevocabila". 

În speţă, a invocat faptul ca accesoriul urmează principalul si ce este nul nu poate 

produce efecte. 

În cauză trebuie aplicat principiul accesorium sequitur principale (accesoriul urmează 

principalul), respectiv actele adiţionale încheiate in baza hotărârii nr.7/2013 sunt afectate de 

nulitate. Actele adiţionale sunt subsecvente hotărârii nr.7 şi având in vedere ca aceasta a fost 

anulata ulterior de instanţa de judecata, regimul efectului nulităţii asupra hotărârii CA se 

extinde si asupra actelor adiţionale încheiate in baza acestuia, deci urmând soarta hotărârii CA 

(quod nullum est...). 

Astfel, termenul de prescripţie curge doar de la data pronunţării deciziei civile 

nr.l075A de Curtea de Apel Timişoara -13.11.2014- in dosarul nr.7163/30/2013**. 

In speţa apelanta a recunoscut dreptul, astfel încât termenul de prescripţie a fost 

întrerupt, iar considerentele sentinţei cu privire la recunoaşterea dreptului nu au fost atacate, 

rămânând câştigate cauzei, faţa de prevederile art. 2537C.civ. De asemenea art. 2538 

stabileşte recunoaşterea se poate face unilateral sau convenţional si poate fi expresa sau tacita; 

când recunoaşterea este tacita, ea trebuie sa rezulte fără echivoc din manifestări care sa ateste 

existenta dreptului celui împotriva căruia curge prescripţia. Constituie acte de recunoaştere 

tacita plata parţiala a datoriei, achitarea, in tot sau in parte, a dobânzilor sau penalităţilor, 

solicitarea unui termen de plata şi altele asemenea. 

Apelanta a recunoscut că în urma anularii pct.i din hot CA nr.7 datorează bani 

salariaţilor si a efectuat demersuri si a obţinut bugetul necesar plaţii drepturilor salariale 

reţinute. In acest sens s-a pronunţat si instanţa de la fondul cauzei. 

În urma pronunţării soluţiei de către Curtea de Apel Timişoara în dosarul nr. 

7163/30/2013 s-a adresat apelantei o cerere prin care solicita restituirea sumelor de bani ca 

urmare a deciziei Curţii de Apel Timişoara.  

Prin actul nr.92/4346/07.01.2015 compania a răspuns înţelegând sa execute de buna 

voie decizia Curţii de Apel Timişoara, solicitând acordarea unui termen mai lung in vederea 

punerii ei in practica, motivat de inexistenta sumelor necesare in anul 2014, dar si a volumului 

mare de lucru. 

În Raportul privind elaborarea fundamentării BVC pe anul 201S aprobat prin 

Hotărârea Consiliului de Administraţie nr.2/21.01.2015 la poziţia alte cheltuieli cu personalul 

a fost prevăzuta suma de 942,49 mii lei, suma necesara executării deciziei pronunţate in 

dosarul 7163/2013. Decizia Curţii nu prevede alte sume de bani la care sa se fi referit parata, 

ci doar anulează hotărârea nr.7 pct.i şi obliga la respectarea dreptului salariaţilor la acordarea 

unei zile libere. 

Pentru toate aceste motive, solicită respingerea excepţiei astfel cum a fost invocată. 

În ceea ce priveşte motivul de apel privind reţinerea instanţei referitoare la hotărârea 

nr. 7 ar sta la baza actelor adiţionale anulate 

In apelul formulat apelanta arata ca instanţa de fond nu a avut in vedere faptul ca actul 

adiţional nu este un accesoriu al Hotărârii Consiliului de Administraţie nr. 7/2013, hotărâre 
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anulat de către instanţa de judecata, ci ca acesta reprezintă rezultatul unui acord de voinţa 

neviciat. 

Apare ca fiind imposibil ca Hotărârea nr. 6/13.05.2013 a Consiliului de Administraţie 

sa stea la baza reducerilor salariilor de baza ale membrilor de sindicat in condiţiile in care 

aceasta se refera la acordarea sporurilor, astfel cum reiese din art. 3 pct. 3. 

După emiterea hotărârii nr.7/2013 a Consiliului de Administraţie intimatul a fost 

chemat la directorul regional unde a fost informat ca s-a emis aceasta hotărâre si ca salariile 

de baza urmează a fi diminuate, altfel urmează a fi concediat. 

Instanţa de fond a reţinut în mod corect următoarele: "Este adevărat că în cuprinsul 

actului adiţional nr. 2/10322 nu este menţionată Hot. Nr. 7/30.05.2013 a Consiliului de 

Administraţie, însă este indicat ca temei al reducerii salariale art. 142 din CCM al CNADNR 

SA nr. 201, care prevede dreptul patronatului de a renegocia toate salariile din cadrul 

companiei, în vederea încadrării în bugetul de salarii aprobat. 

Or, în condiţiile în care Hot. Nr. 7 a prevăzut mandatarea directorului general 

interimar al companiei pentru a dispune masurile necesare ajustării salariilor individuale 

pentru angajaţii companiei ţinându-se cont de reducerea fondului de salarii la nivelul unităţii 

cu 15%, este evident ca măsura diminuării drepturilor salariale ale reclamantului a fost 

dispusa in virtutea aplicării Hot. Nr. 7 si nu ca urmare a unei negocieri salariale sau conform 

art. 109 din CCM nr. 201/2013, care prevede modificarea salariului de baza in funcţie de 

evaluarea realizării obiectivelor de performanta.” 

În ceea ce priveşte motivul de apel privind soluţia instanţei în privinţa reţinerii 

caracterului accesoriu al actelor adiţionale. 

Conform susţinerilor apelantei actele adiţionale sunt parte integranta din contractele 

individuale de munca si reprezintă rezultatul unui acord de voinţa neviciat si nu sunt accesorii 

la o hotărâre a Consiliului de administraţie al angajatorului, care este un act unilateral. 

În primul rând, apelanta uita de existenta deciziei civile nr.l075A pronunţata de Curtea 

de Apel Timişoara, la care face referire si instanţa de fond si retine cu putere de lucru judecat 

mai multe aspecte menţionate in aceasta hotărâre: 

„Limitele mandatului dat directorului general este de reducere a salariilor, stabilindu-

se şi criteriile de reducere a salariilor, astfel încât fondul de salarii sa fie redus cu 15%. Aceste 

limite ale mandatului au avut drept consecinţa încheierea de acte adiţionale la contractele 

individuale de munca prin care salariaţilor le-au fost diminuate salariile. Aceste limite fixate 

prin mandatul directorului general exclude posibilitatea negocierii şi sunt de natură a încălca 

prevederile art.41 al.l din Codul Muncii, potrivit cu care contractul individual de munca poate 

fi modificat numai prin acordul pârtilor, precum si art.5 din CCM nr.201/2013 conform cu 

care CCM poate fi modificat şi/sau prelungit prin act adiţional in condiţiile legii ori de cate ori 

părţile convin acest lucru, iar orice cerere de modificare va face obiectul unei 

negocieri...mandatul dat este unul imperativ in sensul ajustării salariilor in scopul reducerii cu 

15% a fondului de salarii”. 

Astfel, cu putere de lucru judecat s-a stabilit deja ca mandatul dat de reducere a 

salariilor era unul imperativ, care excludea posibilitatea unei negocieri, ca aceste limite au dus 

de fapt la încheierea de acte adiţionale. O astfel de reţinere nu mai poate fi înlăturata, 

deoarece apelanta a fost parte in acest proces, si-a făcut apărările, iar instanţa a reţinut aceste 

aspecte in mod irevocabil, iar instanţa de fond din prezenta cauza trebuia sa le aplice. 
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Apelanta a creat o situaţie juridica nelegata care a dus la încheierea de acte adiţionale 

Angajatorul a creat o situaţie juridica in mod nelegal (emiterea hotărârii CA) care a 

fost elementul determinant si unic al creării împrejurării ca subsemnatul m-am aflat ulterior in 

poziţia de a semna actul adiţional. 

Ca efect al nulităţii hotărârii CA, părţile trebuie puse in situaţia juridica anterioara 

emiterii actului a cărui nulitate a fost declarata, potrivit efectului nulităţii restitutio in 

integrum. 

Subsecvent, orice act încheiat in contextul produs de nulitate trebuie abordat in 

aplicarea regulii generale de drept quod nullum est, nullum producti effectum. 

Faptul ca, in speţa de fata, a intervenit un act de dreptul muncii care are rolul de a 

concretiza desfăşurarea raportului de munca in contextul creat unilateral de angajator, nu 

poarta semnificaţia acceptării de către subsemnatul a hotărârii CA și a diminuării salariale. 

Aceasta întrucât actele adiţionale au plecat de la premisa juridica creata in mod nelegal, prin 

exces de putere, prin abuz de drept de însuşi angajatorul. 

In concluzie, pe acest aspect, exista suficiente raţiuni legale si practice care converg 

către anularea actului de revocare si la anularea actului încheiat consecutiv acestuia, deci ca 

efect al acestui act nelegal si netemeinic, respectiv: a. Nulitatea actelor adiţionale încheiate 

este un efect direct al nulităţii hotărârii CA, anularea actelor subsecvente refăcând traseul 

documentar pana la situaţia premergătoare actului anulat (restitutio in integrum; quod nullum 

est, nullum producti effectum); b. Actele adiţionale sunt expresia necesitaţii salariaţilor de a își 

conserva raportul de munca, pe fondul stării de fapt create de angajator, deci nu poate 

constitui un act valabil încheiat, tocmai pentru ca angajatorul a creat circumstanţele iniţierii si 

acceptării intim forţate a acestora de către salariaţi (nemo a ud i tur propria m turpitudinem 

allegans); c. Actele adiţionale sunt ineficiente juridic, în contextul arătat, si datorita 

dispoziţiilor protective ale art. 38 din Codul muncii, care se opun posibilităţii salariaţilor de a 

renunţa la drepturi recunoscute de lege, in contextul in care contractul de munca reprezintă 

legea pârtilor (art.1270 din Codul civil) si, mai mult, legea apără drepturile recunoscute de 

lege, sub sancţiunea nulităţii actului care ar încălca aceasta interdicţie. Or, din perspectiva 

formala a dispoziţiilor art. 38 din Codul muncii, reclamantul a renunţat, semnând actele 

adiţionale, la dreptul de a se exprima liber în vederea modificării contractului de muncă, câtă 

vreme a acceptat o asemenea modificare indusa de starea de ilegalitate instaurata de apelanta 

(în urma hotărârii CA). 

Menţionează ca aceeaşi soluţie a fost pronunţata de Tribunalul Bucureşti, in dosarul 

nr.37976/3/2014, soluţie menţinută in apel de Curtea de Apel Bucureşti. 

În ceea ce priveşte motivul de apel privind aplicarea art. 142 din CCM 2013, 

verificând dispoziţiile art. 142 din CCM se observa ca din formularea acestuia rezulta doar ca 

patronatul are dreptul sa renegocieze salariile. 

Astfel, prin acest text contractual se consfinţeşte un drept al angajatorului pe care 

oricum îl avea, respectiv dreptul de a renegocia salariile, fără a fi nevoie de o menţiune 

speciala in plus. 

Prin acest articol nu a fost încălcat niciun drept ai salariaţilor, aceştia având dreptul 

conform art. 41 din Codul Muncii sa accepte orice modificare esenţiala a contractului 

individual de munca in condiţiile in care aceştia erau de acord cu aceasta sau nu. Acest articol 
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nu stipulează un drept al angajatorului de a modifica unilateral salariile, salariaţii păstrându-şi 

toate drepturile avute. 

CNAIR a dispus tăierea unor drepturi salariale, însa acest lucru a fost semnalat atât 

angajatorului, cât şi ITM-urilor din tara, iar urmare a controlului efectuat s-a dispus revenirea 

la starea de legalitate. 

Apreciază că angajatorul nu are dreptul de a dispune diminuarea unor drepturi 

salariale, art. 41 din Codul muncii fiind pe deplin aplicabil, iar art. 142 din CCM nu aduce 

modificare drepturilor salariaţilor. 

In concluzie, apreciază că dispoziţiile art. 142 din CCM nu stabilesc dreptul 

angajatorului de a diminua salariile. Modul in care CNADNR a pus in practica acest articol 

este o chestiune care nu tine de legalitatea acestui articol. 

Pentru toate aceste motive solicită respingerea apelului, cu obligarea apelantei la plata 

cheltuielilor de judecată efectuate în apel. 

In drept. art. 471 şi urm. Cpc, Codul Muncii. 

În probaţiune înţelege să se folosească de proba cu înscrisurile existente la dosarul 

cauzei. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 

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

prisma dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul este nefondat. 

Asupra excepţiei prescripţiei dreptului material la acţiunea în constatarea nulităţii 

actului adiţional, faţă de criticile formulate în apel, se reţine că art. 2500 alin.1 C.civil dreptul 

material la acţiune, denumit în continuare drept la acţiune, se stinge prin prescripţie, dacă nu 

a fost exercitat în termenul stabilit de lege. Potrivit 2502 alin.2 pct.3 C.civ sunt 

imprescriptibile drepturile privitoare la acţiunea în constatarea nulităţii absolute a unui act 

juridic.  

Potrivit art. 268 alin. 1 lit. d) din Codul muncii cererile în vederea soluţionării 

unui conflict de muncă pot fi formulate pe toată durata existenţei contractului, în cazul în care 

se solicită constatarea nulităţii unui contract individual sau colectiv de muncă ori a unor 

clauze ale acestuia. De asemenea, potrivit art.211 alin.1lit.b din Legea nr.62/2011 constatarea 

nulităţii unui contract individual de muncă poate fi cerută de părţi pe întreaga perioada în care 

contractul respectiv se aplică. Regula derogatorie instituită de Codul Muncii îşi are 

fundamentul în specificitatea instituției nulității, determinată de art.57 alin.2 Codul Muncii 

potrivit căruia constatarea nulităţii contractului individual de muncă produce efecte pentru 

viitor. În consecință, excepţia specifică dreptului muncii privitoare la prescriptibilitatea 

acţiunii în nulitate a contractului de muncă este raţională, în condiţiile în care actul 

jurisdicțional al constatării nulităţii ar fi lipsit de orice efect juridic în ipoteza încetării 

contractului juridic de muncă. Însă, ca orice excepţie, cea înscrisă în art.211 alin.1lit.b din 

Legea nr.62/2011 este de strictă interpretare şi aplicare (exceptio est strictissimae 

interpretationis), referindu-se exclusiv la contractul de muncă în esenţa sa, nu şi actele 

adiţionale la acesta, acte ce reprezintă din punct de vedere juridic, simple clauze ale 

contractului. În acest sens, art.268 alin.1 lit.d C.Muncii prevede expres că nulitatea unor 

clauze ale contractului individual de muncă poate fi cerută pe toată durata existenţei 

contractului. În consecinţă, simpla încetarea a efectelor unor clauze, chiar stabilite prin act 
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adiţional, nu are vreo înrâurire asupra termenului de prescripţie, ce se raportează legal, în 

materia nulităţii, exclusiv la durata de existenţă a contractului de muncă. 

În consecinţă, sub acest aspect, apelul este nefondat, soluţia primei instanţe fiind 

legala şi temeinică.  

În ceea ce privește prescripția dreptului la acțiune privind plata drepturilor salariale, în 

perioada august 2013 - mai 2014 se reţine că, potrivit art.30 alin.4 C.pr.civ, aceasta este o 

cerere accesorie, în restituirea prestațiilor făcute în temeiul unui act juridic anulabil, a cărei 

soluționare depinde de soluția dată capătului de cerere principal, privind anularea actelor 

adiționale. Potrivit art.2503 alin.1 Cod civil, odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un 

drept principal, se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii, afară de cazul în 

care prin lege s-ar dispune altfel. În consecinţă, din punct de vedere procesual, cererea în 

acordarea drepturilor salariale la nivelul anterior modificării prin actul adiţional contestat 

putea fi formulată ca un capăt accesoriu cererii principale, deci pe toată durata existenței 

contractului individual de muncă potrivit art. 268 alin. 1 lit. d Codul muncii, dar și separat, 

prin cerere principală introductivă de instanță, situație în care termenul de prescripție ar 

începe să curgă de la data rămânerii definitive a hotărârii de anulare a actului adițional. În 

acest sens, potrivit art. 2525 Cod civil prescripţia dreptului la acţiune în restituirea prestaţiilor 

făcute în temeiul unui act anulabil ori desfiinţat pentru rezoluţiune sau altă cauză de 

ineficacitate începe să curgă de la data rămânerii definitivă a hotărârii prin care s-a desfiinţat 

actul ori, după caz, de la data la care declaraţia de rezoluţiune sau reziliere a devenit 

irevocabilă. 

Sub acest aspect, al prescripției dreptului material la acțiune privind plata drepturilor 

salariale pe perioada august 2013 - mai 2014, nu are relevanță data când intimatul reclamant a 

luat cunoştinţă de anularea punctului „i” din Hotărârea nr. 7 din 30.05.2013 a Consiliului de 

Administraţie, prin decizia civilă nr. 1075A pronunţată de Curtea de Apel Timișoara (dată 

care, așa cum arată și apelanta, nici nu este determinată de prima instanță).  

Cum intimatul reclamant a formulat cererea privind plata drepturilor salariale reținute 

în perioada august 2013 - mai 2014 ca un capăt accesoriu cererii principale privind anularea 

actelor adiționale, excepția prescripției dreptului material la acțiune, care se stinge odată cu 

stingerea dreptului la acțiune în cererea principală, este neîntemeiată tot prin raportare la 

dispozițiile art. 268 alin. 1 lit. d Codul muncii.  

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 şi art. 142 CCM, cu respectarea mandatului acordat de consiliul de administraţie prin 

Hotărârea 6/13.05.2015.  

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.  
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Este real că apelanta a dovedit că a procedat la întocmirea actului adiţional în baza 

art.17 alin.5 coroborat cu art.41 ali.1 din Legea 53/2003 şi art.142 din CCM 201/15.05.2013, 

însă 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 necesar 

pentru încadrarea în fondul de salarii. Nu în ultimul rând, lipseşte orice dovada a informării 

prealabile a salariatului cu privire la aceasta reducere, apreciată ca act juridic nou, distinct de 

procedura iniţiată în baza Hotărârii 7/2013, ca act de informare obligatoriu potrivit art.17 

C.Muncii. 

În consecinţă, în limitele probatoriilor judiciare realizate, trebuie concluzionat că 

reducerea salariului de bază pentru salariatul reclamant, 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 actului adițional încheiat cu ocazia „negocierilor” salariale, în condiţiile în care 

Hotărârea 6/2013 privea exclusiv reducerea sporurilor salariale. 

În consecință, contrar susținerilor apelantei, temeiul cauzal concret al modificării 

salariilor reclamantului 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 

în condiţiile legii ori de câte ori părţile convin aceasta, iar orice modificare va face obiectul 

unei negocieri”. 
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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. 

În acest sens, art.435 N.c.pr.civ sub titlu marginal opozabilitatea şi obligativitate 

hotărârii, reglementează hotărârea judecătorească este obligatorie şi produce efecte numai 

între părţi şi succesorii acestora. Hotărârea este opozabilă oricărei terţe persoane atât timp cât 

aceasta din urmă nu face, în condiţiile legii, dovada contrară. 

În consecinţă, obligativitatea hotărârii se impune în mod absolut apelantei CNAIR în 

raport de cele statuate prin decizia civilă nr.1075/A/2014 a Curţii de Apel, întrucât aceasta a 

avut calitatea de parte în litigiul soluţionat in mod definitiv. Doar reclamantul ar putea sa se 

prevaleze de limitele obligativităţii hotărârii judecătoreşti, întrucât nu a fost parte în litigiu, 

dar în raport de CNAIR decizia civilă nr.1075/A/2014 a Curţii de Apel produce efecte 

imperative şi exclusive. 

Faţa de aceste considerente, rămân lipsite de relevanţa judiciară toate apărările părţilor 

referitoare la verificarea valabilităţii consimţământului la încheierea actelor adiţionale, 

nulitatea acestora decurgând din nulitatea actului în temeiul căruia au fost încheiate. 

În consecinţă, în mod corect a dispus prima instanţa anularea actului adiţional 

nr.2/10322 şi pe cale subsecventă, a obligat pârâta să achite diferenţele de drepturi salariale 

dintre cele cuvenite anterior emiterii actului adiţional anulat şi cele efectiv încasate în 

perioada 01.08.2013-31.05.2014. 

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 0,02 %/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 adiţionale contestate, instanţa a statuat deopotrivă 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 CC M 2013/2014. 

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 SA reprezentată prin Direcţia Regională Drumuri şi Poduri Iaşi 

împotriva sentinţei civile nr. 131/01.02.2017 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 Iaşi la plata în favoarea 

intimatului X reprezentat de Sindicatul Drumarilor „E.R.” a sumei de 1071 lei, cheltuieli de 

judecata în apel (onorariu avocat transport si cazare).  
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3. Posibilitatea acordării, pe cale judiciară, a grupei I sau a II-a de muncă, conform 

prevederilor Ordinului nr. 50/1990. Nerelevanță acordare spor de toxicitate 

și acordare grupă I sau a II-a de muncă altor salariaţi. 

Temei de drept: Ordinul nr. 50/1990, art. 6, Anexe, Decizia nr. 9/16.05.2016 a 

Înaltei Curți de Casație și Justiție 

Pe cale jurisdicțională poate fi oferit dreptul de a obţine recunoaşterea faptului că a 

lucrat în condiţii deosebite faţă de cele normale doar în situația premisă a ocupării unui loc 

de muncă sau a desfăşurării unei activităţi dintre cele enumerate limitativ în anexele 1 şi 2 

ale variantei consolidate a Ordinului nr. 50/1990 și numai dacă angajatorul nu a parcurs 

procedura legală de încadrare a salariaţilor în condiţii deosebite de muncă corespunzătoare 

grupei I sau a II-a de muncă, fie pentru că a considerat că locurile de muncă din unitate nu 

îndeplinesc astfel de condiţii, fie pentru că a ignorat aplicarea legii (nu a întreprins 

demersurile care se referă la procedura de evaluare a acestor locuri de muncă) pe perioada 

de valabilitate a ordinului. 

Împrejurarea că persoana în cauză a primit un spor special acordat pentru 

desfăşurarea activității în condiţii nocive de muncă nu are relevanţă juridică la încadrarea în 

grupa de muncă pretinsă, în condiţiile în care nu sunt întrunite criteriile legale. 

Existența altor salariaţi care beneficiază de grupă de muncă nu are relevanţă juridică 

în cauză, întrucât legislaţia în materie reglementează expres criteriile pe baza cărora se 

stabilesc locurile de muncă ce se încadrează în grupa I şi II de muncă, organele competente 

care fac aceste încadrări, metodologia pe baza căreia unităţile efectuează încadrarea în 

grupele I şi II de muncă. 

Curtea de Apel Iași, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 566 /12 

octombrie 2017 

Prin contestaţia înregistrată în anul 2016, reclamantul a chemat în judecată pe pârâta 

SC „Y.” S.A., solicitând obligarea pârâtei la recunoaşterea perioadei: 01.03.1990 - 

01.04.2001, cât a fost încadrat cu contract individual de muncă la pârâtă ca lăcătuş mecanic, 

ca activitate prestată în procent de 100% în grupa a II-a de muncă; la emiterea unei adeverinţe 

care să ateste că activitatea prestată în această perioadă se încadrează în grupa a II-a de 

muncă, conform dispoziţiilor Ordinului Ministerului Industriei Chimice şi Petrochimice nr. 

969/04.06.1990, pentru aplicarea H.G.R. nr. 456/1990 şi 559/1990, privind acordarea unor 

drepturi personalului din industria chimică şi petrochimică; cu cheltuieli de judecată. 

În motivarea acţiunii, s-a susţinut că a fost angajat la SC „Y.” S.A., cu contract 

individual de muncă pe perioadă nedeterminată, ca lăcătuş mecanic. Cu toate că a prestat 

activitatea de lăcătuş mecanic şi mecanic termist, lucrând în aceleaşi condiţii cu muncitorii 

din secţia de prelucrare mase plastice, cu stabilizatori de plumb, având în vedere că punctul 

termic era în cadrul secţiei de prelucrare a maselor plastice şi nu în exteriorul unităţii, 

atribuţiile fiind exploatarea tehnică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi (abur, 

agent de răcire), necesare în procesul tehnologic la fabricarea şi prelucrarea maselor plastice. 

Potrivit Deciziei nr. 18, emisă de pârâtă la data de 20.02.1996, sub nr. 

1498/20.02.1996, însoţită de Anexe, pârâta avea obligaţia să procedeze la încadrarea sa în 

grupa a II-a de muncă. În anexa nr. 1 la decizie, lista locurilor de muncă şi categoriilor de 

personal din cadrul societăţii „Y.” cuprinde în grupa I de muncă şi a II-a de muncă conform 

actelor în vigoare, poziţia tratamente termice - lăcătuşi tratamentişti se încadrează începând cu 

01.03.1990 în grupa a II-a de muncă, iar în anexa „Personal încadrat în grupa I şi a II-a pe 

meserii şi funcţii”, lăcătuş mecanic termist sunt în număr de 9 (nouă). 
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Mai mult, potrivit Anexei la Ordinul nr. 969/04.06.1990, în „lista locurilor de muncă, 

activităţilor şi categoriilor profesionale de personal care se încadrează în grupa a II-a de 

muncă în vederea pensionării în conformitate cu art. 2, alin. 2 din H.G. nr. 559/1990 la 

punctul 2 se nominalizează şi activitatea de producere - distribuire utilităţi”. 

Precizează că meseria de lăcătuş - mecanic şi mecanic termist a desfăşurat-o la 

exploatarea termică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi (abur, agent de răcire) 

necesare în procesul tehnologic la fabricare şi prelucrare mase plastice. 

În dovedirea acţiunii, s-au depus înscrisuri. 

Pârâta SC „Y.” S.A. a formulat întâmpinare si a solicitat respingerea acţiunii, pentru 

următoarele motive: 

Susţinerile reclamantului potrivit cărora, deşi a prestat activitatea de lăcătuş mecanic şi 

mecanic termist, acesta ar fi lucrat „în aceleaşi condiţii cu muncitorii din secţia de prelucrare 

mase plastice, cu stabilizatori de plumb, având în vedere că punctul termic era în cadrul 

secţiei de prelucrare a maselor plastice şi nu în exteriorul unităţii, atribuţiile fiind exploatarea 

tehnică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi (abur. agent de răcire), necesare în 

procesul tehnologic la fabricarea şi prelucrarea maselor plastice”, sunt nereale. 

Punctul termic în care lucra reclamantul era amplasat în acelaşi imobil, dar într-o 

incintă complet separată de secţia de prelucrare a maselor plastice, cu acces independent de 

aceasta. De altfel, nu numai ca amplasare ci şi ca organizare a locurilor de muncă în cadrul 

fabricii, punctul termic era structura separată de secţia de prelucrare. Conform organigramei 

punctul termic făcea parte din Atelierul energetic, structură diferita de Secţia de prelucrare 

(secţia a II-a). 

În ceea ce priveşte încadrarea în grupele a I-a şi a II de muncă, în decizia 18/1996, se 

precizează foarte clar că încadrarea în cele două grupe de muncă se face conform prevederilor 

Ordinului 969/1990 pentru aplicarea în unităţile subordonate Ministerului Industriei Chimice 

şi Petrochimice a HGR nr. 456/1990 şi nr. 559/1990 privind acordarea unor drepturi 

personalului din industria chimică şi petrochimică. 

În Ordinul 969/1990 art. 3 lit. a, se precizează de asemenea foarte clar, că încadrarea 

în grupa a II a de muncă a personalului prevăzut în anexa la ordin (printre care se numără şi 

locul de muncă ocupat de reclamant - producere-distribuire utilităţi pct. 2 din anexă), ulterior 

datei de 01.01.1990, se va face în baza existenţei condiţiilor deosebite certificate prin buletine 

de determinare a noxelor, clin care să rezulte depăşirea nivelului maxim admis. 

Iar la art. 4 din Ordinul 969/1990 se precizează că buletinele de analize la care se face 

referire la art. 3 trebuie să justifice existenţa condiţiilor deosebite după data de 01.01.1990. 

Pentru perioada 18.03.1963-31.12.1989 nu sunt necesare buletine de determinare a condiţiilor 

deosebite de muncă. In vederea identificării locurilor de muncă care se încadrau în condiţii 

deosebite au fost identificare şi nominalizate locurile de muncă din cadrul SC „Y.” SA 

afectate de noxe cu specificarea tipului de noxă pe loc de muncă, în Tabelul „nominalizarea 

locurilor de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite”. 

Locul de muncă unde reclamantul şi-a desfăşurat activitatea (producţie-distribuire 

utilităţi - în cadrul atelierului energetic) nu se regăseşte printre locurile de muncă propuse 

pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă. După identificarea locurilor de muncă 

afectate de noxe s-a procedat la identificarea şi determinarea cantităţilor de noxe pentru 

locurile de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă. Rezultatele 

determinărilor de noxe se regăsesc în tabelul „Rezultatele determinărilor de noxe locurile de 

muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă”.  

Raportat la prevederile art.4 din Ordinul 969/1990, în temeiul Deciziei 18/1996 şi a 

art. 2 punct 2 din Ordinul 969/1990, în mod corect şi cu respectarea prevederilor legale 

aplicabile, a recunoscut reclamantului perioada efectiv lucrată în grupa a II a de muncă, 
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respectiv până la data de 31.12.1989 (astfel cum reiese din adeverinţa nr. 1364/21.04.2016 

emisă de societate). 

Pentru perioada ulterioară datei de 01.01.1990, reclamantul nu a desfăşurat activitate 

în condiţii deosebite, locul muncă în care acesta şi-a desfăşurat efectiv activitatea nefiind 

încadrat în condiţii deosebite, urmare determinării noxelor în condiţiile art. 3 a din Ordinul 

969/1990. 

Prin sentinţa civilă nr. 630/03.04.2017, Tribunalul Iaşi a respins acţiunea formulată 

de reclamant, în contradictoriu cu pârâta SC „Y.” S.A. 

Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

Conform carnetului de muncă depus la dosar, reclamantul a lucrat în perioada 

01.03.1990-30.09.1996 în funcţia de mecanic termist, iar în perioada 01.10.1996-01.04.2001 

ca lăcătuş mecanic. 

Sunt neîntemeiate susţinerile reclamantului potrivit cărora în conformitate cu 

prevederile Deciziei nr. 18/20.02.1996, emisa de SC „Y.” SA Iaşi, pârâta avea obligaţia să 

procedeze la încadrarea sa în grupa a II-a de muncă. Astfel, în lista cu personalul încadrat în 

grupele I şi II pe locuri de munca - tabel nr. 1 bis - la secţia M.E.A. – Atelierul energetic - 

pentru lăcătuşi-mecanici termişti nu se prevede încadrarea în grupa a II a de munca. Or, 

reclamantul , conform înscrisurilor depuse la dosar, a lucrat în secţia M.E.A. în funcţiile de 

lăcătuş mecanic si mecanic termist. 

Se reţine ca, în speţă, nu s-a făcut dovada ca reclamantul ar fi ocupat funcţia de lăcătuş 

tratamentist. 

Conform anexei nr. 1 la decizia nr. 18/1996, la secţia de producere şi distribuire 

utilităţi din cadrul societăţii „Y.” nu toate categoriilor de personal sunt încadrate în grupa I şi 

a II-a de munca. 

Reclamantul a invocat Ordinul 969/04.06.1990 şi faptul ca în anexa acestuia se 

prevede că se încadrează în grupa a II a de munca personalul din secţia de producere-

distribuire utilităţi, dar conform menţiunilor de pe acest înscris, ordinul a vizat perioada 

18.03.1969-31.12.1989 şi nu cea pentru care s-a formulat cererea de chemare în judecata. 

În Ordinul nr. 969/1990 emis de Ministerul Industriei Chimice si Petrochimice, la art. 

2 se prevede ca beneficiază de încadrarea în grupa a II de muncă, în vederea pensionarii, în 

conformitate cu prevederile art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 559/1990, categoriile de 

personal, din unităţile cu profil de chimie şi petrochimie, necuprinse în anexa nr. 2 la Ordinele 

nr. 50/1990 şi nr. 100/1990 emise de Ministerul Muncii şi Ocrotirii Sociale, Ministerul 

Sănătăţii şi Comisia Naţională pentru Protecţia Muncii, conform anexei care face parte 

integranta din ordin. 

La art. 3 şi 4 din ordin se precizează că încadrarea în grupa a II a de muncă a 

personalului prevăzut în anexa se va face în baza existenţei condiţiilor deosebite certificate 

prin buletine de determinare a noxelor, iar aceste buletine trebuie să justifice existenţa 

condiţiilor deosebite după data de 01.01.1990, iar pentru perioada 18.03.1969-31.12.1989 nu 

sunt necesare buletine de determinare a condiţiilor deosebite de muncă. 

Prin urmare, pentru a se dispune încadrarea în grupa a II a de muncă, în perioada 

01.03.1990 - 01.04.2001, a personalului ce lucra în secţia de producere-distribuire utilităţi, se 

impunea ca existenţa condiţiilor deosebite sa fie certificată prin buletine de determinare a 

noxelor. 

În speţă, nu s-a făcut dovada că locul de munca sau activitatea desfăşurată de 

reclamantul  în perioada 01.03.1990 - 01.04.2001 au fost încadrate în grupa a II-a de munca. 

Declaraţia martorului A., potrivit căreia reclamantul a desfăşurat si alte activităţi în 

secţia de producţie, nu este susţinută de alte probe. Conform schiţei depuse de angajator, 

punctul termic, în care a lucrat reclamantul, este amplasat într-o incintă separat de secţia de 

prelucrare mase plastice. 
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Având în vedere că reclamantul nu are recunoscută grupa de muncă printr-un act aflat 

în arhivele societății, ci că acesta a solicitat prin prezenta acțiune și obligarea la încadrarea în 

grupa a II-a de muncă, cererea acestuia de eliberare a adeverinței care să ateste grupa de 

muncă, atât timp cât reclamantului nu i-a fost recunoscut dreptul la acordarea grupei de 

muncă este neîntemeiată şi va fi respinsă.  

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamantul, criticând-o pentru nelegalitate 

şi netemeinicie, solicitând admiterea apelului ca întemeiat şi pe cale de consecinţă admiterea 

acţiunii, având în vedere următoarele considerente: 

Apelantul a arătat că instanţa de fond nu a avut în vedere înscrisurile administrate în 

cauză, din care rezultă indubitabil că funcţia apelantului, cea de lăcătuş mecanic termist, a fost 

încadrată ca activitate prestată în grupa a II-a de muncă. 

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 18/20.02.1096, la pct. „Producere şi distribuire utilităţi”, 

unde prestează activitate lăcătuşul mecanic termist, prevede că se încadrează în grupa a II-a de 

muncă, făcându-se precizarea temeiului de drept, precum şi perioada: OMPS nr. 125/1990, 

01.0.1.1990 la zi, în acest loc de muncă încadrându-se 9 salariaţi. 

Mai mult decât atât, netemeinic reţine instanţa că în conformitate cu Ordinul nr. 

969/04.06.1990, apelantul nu s-ar încadra în grupa a II-a de muncă. Anexa la Ordinul nr. 

969/04.06.1990, emis de Ministrul Industriei Chimice şi Petrochimice, pct. 2, precizează că 

„personalul din activitatea de reparaţii, confecţii utilaje şi piese de schimb, SDY-uri, AMC-

uri, protecţii autocorozive, ambalaje metalice etc., producere - distribuire utilaje, exploatare şi 

întreţinere instalaţii electroenergetice şi de automatizare, alte activităţi asemănătoare”. 

Instanţa de fond nu a avut în vedere că în conformitate cu dispoziţiile Ordinului nr. 

50/1990, precum si a Ordinului nr. 969/1990, a H.G. nr. 559/1990, competența încadrării 

locurilor de muncă în muncă a II-a de muncă este în exclusivitate a angajatorului. 

Angajatorul a avut în vedere rezultatul determinărilor de noxe la locurile de muncă 

propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite, determinări ce au fost avizate favorabil de 

către Ministerul Sănătăţii, D.S.P., compartimentul medicina muncii sub nr. 19414. 

La pct. III, atelier mecanic, este prevăzut şi locul de muncă unde apelantul îşi 

desfăşura activitatea: „Sudură şi tinichigerie. Tratamente termice”. 

A făcut dovada că meseria de lăcătuş mecanic termist și-a desfăşurat-o la 

compartimentul exploatare termică a instalaţiilor de producere şi distribuţie utilităţi, respectiv 

abur, agentul răcire necesar procesului tehnologic la fabricarea şi prelucrarea mase plastice. 

În dovedirea susţinerilor apelantului, solicită a se avea în vedere şi înscrisul ce 

reprezintă „personalul încadrat în grupele I şi II pe locuri de muncă, meserii şi funcţii”, în pag. 

2 existând precizată şi meseria de lăcătuş mecanic termist. 

Intimata „Y.” S.A. Iaşi a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii 

de apel ca neîntemeiată şi pe fond, a se dispune menţinerea sentinţei civile nr. 630/03.04.2017 

pronunţată de Tribunalul Iaşi, ca fiind legală şi temeinică.  

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

dispoziţiilor legale incidente, Curtea constată că apelul declarat de reclamantul  este 

nefondat. 

În perioada 04.07.1975-29.06.2010 apelantul a fost angajat la SC „Y.” S.A., ca lăcătuş 

mecanic-termist, în activitatea „Producere şi distribuire utilităţi” la Punctul termic al 

Atelierului energetic din cadrul secţiei M.E.A. 

În motivarea apelului, reclamantul a făcut trimitere, pe de o parte, la Anexa I la 

Decizia 18 emisă de SC „Y.” S.A. la data de 20.02.1996, la pct. „Producere şi distribuire 

utilităţi”, la Ordinul 969/1990, pct. 2, iar, pe de altă parte, la punctul III din tabelul 

„Rezultatele determinărilor de noxe”, susţinând, că locul de muncă unde îşi desfăşura 

activitatea era „Sudură şi tinichigerie. Tratamente termice”. 
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Apelantul reclamant nu a fost încadrat în locul de muncă de la punctul III din tabelul 

„Rezultatele determinărilor de noxe”, în activitatea: „Sudură şi tinichigerie. Tratamente 

termice”. 

Poziţia „tratamente termice - lăcătuşi tratamentişti” din anexa la decizia nr. 18/1996 şi 

punctul III din tabelul „Rezultatele determinărilor de noxe” - „Sudură şi tinichigerie. 

Tratamente termice” sunt în cadrul Atelierului mecanic şi se referă la tratarea termică a 

metalelor prin diferite operaţii. 

Prin Decizia nr. 18/1996 emisă de SC „Y.” S.A., încadrarea în grupele I și a II-a de 

muncă s-a făcut conform prevederilor actelor normative înscrise în cuprinsul ei. În anexa nr. 1 

la această decizie, în dreptul locului de muncă „Producere şi distribuire utilităţi”, la coloana 4, 

se menționează că încadrarea grupa a II-a de muncă se face conform pct. 2 din Anexa la 

Ordinul nr. 969/1990. 

Potrivit art. 3 lit. a din Ordinul nr. 969/1990, încadrarea în grupa a II-a de muncă a 

personalului prevăzut în anexa la ordin, ulterior datei de 01.01.1990, se va face în baza 

existenţei condiţiilor deosebite certificate prin buletine de determinare a noxelor, din care să 

rezulte depăşirea nivelului maxim admis. Potrivit art. 4 din Ordinul nr. 969/1990, buletinele 

de analize la care se face referire la art. 3 trebuie să justifice existenţa condiţiilor deosebite 

după data de 01.01.1990. Pentru perioada 18.03.1963-31.12.1989 nu sunt necesare buletine de 

determinare a condiţiilor deosebite de muncă. 

În vederea stabilirii locurilor de muncă care se încadrau în condiţii deosebite după data 

de 01.01.1990 au fost identificate şi nominalizate locurile de muncă din cadrul SC „Y.” S.A. 

afectate de noxe cu specificarea tipului de noxă pe loc de muncă, în Tabelul „Nominalizarea 

locurilor de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite”. Locul de muncă unde 

apelantul şi-a desfăşurat activitatea, respectiv producţie-distribuire utilităţi din cadrul 

Atelierului energetic, nu se regăseşte printre locurile de muncă propuse punctul IV din tabelul 

pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă. 

În urma identificării şi determinării cantităţilor de noxe pentru locurile de muncă 

propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite de muncă, Compartimentul Medicina Muncii 

din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Iaşi din subordinea Ministerului Sănătăţii a emis 

avizul favorabil nr. 19414 pentru încadrarea locurilor de muncă, enumerate în Tabelul 

„Nominalizarea locurilor de muncă propuse pentru încadrarea în condiţii deosebite”, pentru 

care s-au făcut determinările de noxe în condiţii deosebite de muncă.  

Este adevărat că locul de muncă indicat la punctul III.1. din acest tabel - sudură 

tinichigerie din cadrul Atelierului mecanic, loc de muncă la care face referire reclamantul în 

motivele de apel, a fost încadrat în condiţii deosebite de muncă, însă apelantul nu a lucrat 

niciodată în perioada 01.03.1990-01.04.2001 în cadrul Atelierului mecanic, pe postul de 

lăcătuș tratamentist, ci a lucrat în cadrul Atelierului energetic unde a desfăşurat activitatea de 

producţie-distribuire utilităţi. 

Prin urmare, apelantul nu se regăseşte printre persoanele nominalizate, iar faptul că 

acesta a primit un spor special acordat pentru desfăşurarea activității în condiţii nocive de 

muncă nu are relevanţă juridică la încadrarea în grupa de muncă pretinsă, în condiţiile în care 

nu sunt întrunite criteriile legale. 

De asemenea, trimiterea făcută de apelant la Anexa la Ordinul nr. 969/04.06.1990, pct. 

2, care cuprinde în lista locurilor de muncă, activităţile şi categoriile profesionale beneficiare 

ale grupei a II-a de muncă, între care se regăsește și cea de producere-distribuire utilaje, este 

lipsită de relevanţă juridică, atâta vreme cât acest text de lege cuprinde o enumerare generică 

a locurilor de muncă ce se circumscrie acestei grupe de muncă, însă nominalizarea 

persoanelor care se încadrează în această grupă se face în concret, la nivelul fiecărei societăţi, 

în condiţiile art. 6 din Ordinul nr. 50/1990. 
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În fine, referirea apelantului la alţi salariaţii care beneficiază de grupa de muncă nu are 

relevanţă juridică în cauză, întrucât legislaţia în materie sus enunţată reglementează expres 

criteriile pe baza cărora se stabilesc locurile de muncă ce se încadrează în grupa I şi II de 

muncă, organele competente care fac aceste încadrări, metodologia pe baza căreia unităţile 

efectuează încadrarea în grupele I şi II de muncă. 

Posibilitatea acordării, pe cale judiciară, a grupei I sau II de muncă conform 

prevederilor Ordinului nr. 50/1990 (act normativ abrogat începând cu data de 1.04.2001), a 

fost tranșată prin decizia nr. 9/16.05.2016, obligatorie pentru instanțe, prin care Înalta Curte 

de Casație și Justiție „Admite recursul în interesul legii declarat de Colegiul de conducere al 

Curţii de Apel Constanţa şi, pe cale de consecinţă, stabileşte că: „În interpretarea şi aplicarea 

unitară a dispoziţiilor pct. 6-8 şi 12 din Ordinul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale nr. 

50/1990, instanţele de judecată au posibilitatea analizării şi constatării pe cale judiciară, 

ulterior abrogării acestui act normativ, a încadrării muncii prestate în perioada 18 martie 

1969-1 aprilie 2001, după caz, în grupele I sau II de muncă.” 

În considerentele deciziei în interesul legii, de asemenea obligatorii, instanță supremă 

a reținut că încadrarea activităţii unei persoane în grupa superioară de muncă, potrivit 

reglementărilor conţinute în Ordinul nr. 50/1990 (metodologie comună pentru perioada 1969-

1990, reglementată de acest ordin şi 1990-2001, perioadă reglementată de Ordinul nr. 

125/1990) necesita mai multe etape: 

1. etapa în care angajatorul a identificat în structura sa organizatorică locuri de muncă 

la care se desfăşoară activităţi în condiţii deosebite de muncă dintre cele enumerate în anexele 

ordinelor. În această etapă sunt evaluate locurile de muncă prin determinări de noxe şi prin 

identificarea riscurilor de îmbolnăviri şi accidente profesionale pentru salariaţi, cu participarea 

unor instituţii medicale abilitate sau a laboratoarelor de specialitate proprii ale unităţilor, iar 

inspectorii teritoriali de stat pentru protecţia muncii confirmă concluziile buletinelor de 

determinări de noxe ale mediului de muncă prin raportare la măsurile adoptate de angajator 

pentru normalizarea condiţiilor de muncă şi la măsurile de protecţie a muncii luate pentru 

salariaţi. Prin urmare, în această primă parte a procedurii, angajatorul stabileşte, pe baza unor 

investigaţii cu caracter ştiinţific, că deţine locuri de muncă şi activităţi dintre cele prezumate 

în anexele ordinului a fi supuse unui risc profesional de afectare a sănătăţii organismului. De 

asemenea, în acest context, angajatorul a putut solicita eventuala completare a listelor din 

anexă cu noi activităţi sau locuri de muncă. 

2. încheierea unui acord între angajator şi sindicat cu privire la nominalizarea 

salariaţilor care desfăşoară activitate la locurile de muncă evaluate şi avizate pentru încadrare 

în grupele I şi a II-a de muncă, precum şi măsurarea timpului din programul de lucru în care 

desfăşoară astfel de activităţi, ţinându-se seama de condiţiile deosebite de muncă concrete în 

care îşi desfăşoară activitatea (nivelul noxelor existente, condiţii nefavorabile de microclimat, 

suprasolicitare fizică sau nervoasă, risc deosebit de explozie, iradiere sau infectare etc.), 

stabilite pentru angajator în prima etapă. Pentru încadrarea în grupa I este necesar ca 

personalul să lucreze în locurile de muncă corespunzătoare cel puţin 50% din timpul efectiv 

lucrat, iar pentru încadrarea în grupa a II-a de muncă cel puţin 70% din programul de lucru 

(art. 7 din ordin). 

3. emiterea unui act administrativ de către unitate (proces-verbal, decizie, tabel, 

hotărârea consiliului de administraţie şi a sindicatului privind nominalizarea persoanelor 

încadrate în grupe superioare de muncă, pontajele lunare, registrul de evidenţă a intrărilor în 

subteran etc.) ce reprezintă documentul care probează încadrarea în vederea recunoaşterii 

efectelor pe planul drepturilor de pensie şi care trebuie să îndeplinească condiţia de a fi 

verificabil. 

A mai reținut ICCJ că premisa derulării acestei proceduri în faţa instanţei este ca 

tipul de activitate să se regăsească în anexele 1 şi 2 ale variantei consolidate a ordinului. 
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Această premisă conferă, celui care a desfăşurat activitatea respectivă, dreptul de a obţine 

recunoaşterea faptului că a lucrat în condiţii deosebite faţă de cele normale, astfel că efortul 

suplimentar depus în aceste condiţii creează o vocaţie la acordarea unor facilităţi la 

deschiderea drepturilor de pensie. 

Așadar, numai în această situație premisă, respectiv a ocupării unui loc de muncă sau a 

desfăşurării unei activităţi dintre cele enumerate limitativ în listele anexe ale Ordinului nr. 

50/1990 sau ale Ordinului nr. 125/1990, poate fi suplinită, pe cale jurisdicţională, într-un 

litigiu promovat de fostul salariat în contradictoriu cu angajatorul şi calificat ca un conflict 

supus jurisdicţiei muncii, neparcurgerea procedurii legale de încadrare a salariaţilor în 

condiţii deosebite de muncă corespunzătoare grupei I sau a II-a de muncă, fie pentru că 

angajatorul a considerat că locurile de muncă din unitate nu îndeplinesc astfel de condiţii, fie 

pentru că a ignorat aplicarea legii (nu a întreprins demersurile care se referă la procedura de 

evaluare a acestor locuri de muncă) pe perioada de valabilitate a ordinului. 

Or, fostul angajator al apelantului a parcurs procedura legală de încadrare a 

salariaţilor în condiţii deosebite de muncă corespunzătoare grupei I sau a II-a de muncă, iar 

activitatea desfășurată de apelant în perioada 01.03.1990-01.04.2001, când a lucrat ca lăcătuş 

mecanic-termist la SC „Y.” S.A., nu a fost încadrată în grupa a II-a de muncă. 

În consecință, față de considerentele expuse, având în vedere și dispozițiile art. 480 

alin. 1 Cod procedură civilă, se respinge apelul și se păstrează sentința. 

4. Anularea Deciziei de concediere, drepturi salariale, ore suplimentare, 

răspunderea asociatului unic 

Materia – Recurs, conflict de muncă: anulare decizie de concediere etc. 

Concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului - 

restrângerea activității societarii prin desființarea punctului de lucru – criterii de 

performanta profesionala, analizarea cauzei ”reale și serioase”; munca prestată 

in afara duratei normale a timpului de munca săptămânal este considerată muncă 

suplimentara; răspunderea in mod nelimitat a asociatului unic pentru obligațiile 

neachitate ale societății dizolvate  

Temei de drept: art. 65 din Codul Muncii, art.120 alin.1 Codul Muncii, art. 237 ind. 1 alin. 

(2) şi (3) din Legea societăților nr. 31/1990. 

Curtea de Apel Iaşi, Secția litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 47/17 

octombrie 2017 

Prin acțiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 25.07.2012, sub nr. 

XX31/99/2012* reclamanta X a chemat în judecată SC „NE” SRL, solicitând instanței 

următoarele: 

1. Anularea Deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012, ca fiind nelegală; 

2. Obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri egală cu salariile indexate, majorate şi 

reactualizate, cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat reclamanta până la momentul 

rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti; 

3. Obligarea pârâtei la plata unei despăgubiri băneşti reprezentând diferența dintre 

salariul de bază lunar brut acordat reclamantei şi salariul de bază minim brut pe țară garantat 

în plată în perioada 01.10.2008 – 15.02.2012; 

4. Obligarea pârâtei la plata unor despăgubiri băneşti reprezentând: 
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a) drepturile salariale şi sporurile cuvenite pentru munca suplimentară efectuată în 

perioada 16.02.2009 - 15.01.2012; 

b) sporul cuvenit pentru munca prestată în zilele libere şi în zilele de sărbătoare legală 

în perioada 16.02.2009 – 15.01.2012; 

c) sporul cuvenit pentru neacordarea repausului săptămânal în perioada 16.02.2009 – 

15.01.2012; 

d) sporul cuvenit pentru munca prestată în timpul nopții în perioada 16.02.2009 – 

15.01.2012; 

5. Obligarea pârâtei la plata despăgubirilor băneşti reprezentând actualizarea sumelor 

cuvenite reclamantei cu indicele de inflație şi daune moratorii prevăzute de lege. 

A solicitat şi obligarea societății pârâte la plata cheltuielilor de judecată. 

La data de 24.11.2014 reclamanta a formulat cerere de chemare în garanție a 

asociatului unic al SC „NE” SRL, numita Y, prin care a solicitat obligarea acesteia la plata 

prejudiciului suferit, în limitele capitalului social, iar în cazul în care acesta este insuficient, în 

mod nelimitat, pentru obligațiile neachitate ale societății dizolvate. 

Ulterior, reclamanta a precizat că înțelege să califice cererea de chemare în garanție 

ca fiind o cerere în continuarea acțiunii față de asociatul unic în baza principiului solidarității 

prevăzut de art. 237 ind.1 din Legea nr. 31/1990, temeiul de drept fiind acelaşi cu cel invocat 

în cererea de chemare în garanție. 

Prin sentința civila nr. 757/23.03.2015 Tribunalul Iași a admis acțiunea formulată 

de reclamanta X în contradictoriu cu pârâta Y în calitate de asociat unic al fostei SC „NE” 

SRL IAŞI, a dispus anularea deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012 emisă de către SC 

„NE” SRL, a obligat pârâta Y la plata către reclamantă a unei despăgubiri egale cu salariile 

indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi ,în regim de lucru normal, de care ar 

fi beneficiat reclamanta din momentul concedierii şi până în momentul radierii societății 

(15.02.2012- 17.06.2014), a obligat pârâta Y la plata către reclamantă a sumei de 4249 lei 

reprezentând drepturi salariale cu titlu de sporuri pentru perioada 16.02.2009- 15.01.2012, a 

obligat pârâta Y la plata către reclamantă a sumei de 6664 lei cheltuieli de judecată (onorariu 

expert şi onorariu avocat). 

Prin decizia civila nr. 94/29.09.2015 Curtea de Apel Iași a admis recursul formulat 

de Y, a casat sentința și a trimis cauza spre rejudecare, reținându-se ca prima instanța nu a pus 

in discuție continuarea acțiunii in contradictoriu cu asociatul unic. 

In rejudecare, reclamanta a depus la dosar contractul de munca înregistrat sub nr. 

1233/26.04.2012 cu SC „RR” SA și a precizat in ședința publica de la 4.05.2016, prin 

apărător, ca renunță la capătul 3 de cerere, având ca obiect determinarea valorii salariului de 

bază lunar brut acordat reclamantei în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012 şi eventualele 

diferențe față de salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata pentru aceeaşi perioadă, 

deoarece în perioada efectuării primei expertize, după ce a formulat obiecțiunile, pârâta a în 

rejudecare s-au administrat probele cu înscrisuri, cu interogatorii și cu expertiza contabila, 

pentru determinarea valorii drepturilor salariale indicate in cererea de chemare in judecata. 

Prin sentința civilă nr.757 din 23 03 2015 pronunțată de Tribunalul Iaşi, s-au 

dispus următoarele: 

„Admite în parte acțiunea, astfel cum a fost precizată, formulată de reclamanta X în 

contradictoriu cu pârâta în calitate de asociat unic al fostei SC „NE” SRL Iaşi.  
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Dispune anularea deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012 emisă de către SC „NE” 

SRL Iaşi.  

Obligă pârâta, in calitate de asociat unic, ce răspunde in mod nelimitat pentru 

obligațiile neachitate ale societății dizolvate SC „NE” SRL, in temeiul dispozițiilor art. 237 

ind.1 alin.(3) si (4) din legea nr. 31/1990, la plata către reclamantă a sumei de 19413 lei, 

reprezentând despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 

drepturi, în regim de lucru normal, de care ar fi beneficiat reclamanta din momentul 

concedierii şi până în momentul radierii societății (15.02.2012 - 17.06.2014). 

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 1969,26 lei, în cuantum brut, 

reprezentând sporul de 75% din salariul de bază aferent orelor lucrate suplimentar în perioada 

16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 403,92 lei, în cuantum brut (337,28 lei in 

cuantum net), reprezentând sporul de 100% din salariul de bază aferent muncii prestate în zile 

de sărbătoare legală în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de 

inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei, pentru perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, un spor 

de 74% din salariul de bază calculat la un număr de 206 ore de muncă, prestate în zilele de 

sâmbătă şi duminică şi un spor de 149% din salariul de bază, calculat pentru un număr de 300 

ore de muncă, prestate în zilele de sâmbătă şi duminică, sumă actualizată cu indicele de 

inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei suma de 736,09 lei, în cuantum brut, reprezentând 

sporul de 25% din salariul de bază aferent muncii de noapte, prestată în perioada 16.02.2009 – 

15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății efective.  

Obligă pârâta să achite reclamantei dobânda legală aferentă tuturor drepturilor 

salariale acordate prin prezenta hotărâre, calculată de la data scadenței fiecărui drept şi până la 

data plății efective. 

Respinge cererea reclamantei privind obligarea pârâtei la plata diferențelor de drepturi 

salariale dintre salariul de bază lunar brut acordat şi salariul de bază minim brut pe țară 

garantat în plată, în perioada 01.10.2008 – 15.02.2012.  

Obligă pârâta la plata către reclamantă a sumei de 6664 lei, reprezentând cheltuieli de 

judecată (onorariu expert şi onorariu avocat) din primul ciclu procesual şi a sumei de 1276 lei, 

reprezentând cheltuieli de judecată (onorariu expert) din rejudecare.” 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

In rejudecare s-au administrat probele cu înscrisuri, cu interogatorii și cu expertiza 

contabila, pentru determinarea valorii drepturilor salariale indicate in cererea de chemare in 

judecata, în baza cărora instanța de fond a reținut următoarea situație de fapt și de drept: 

Reclamanta X a fost salariata societății pârâte SC „NE” SRL în baza contractului 

individual de muncă nr. 300772/20.07.2007, ocupând postul de agent schimb valutar, cu o 

normă de lucru de 8 ore/zi şi 40 ore/săptămână.  

Prin actul aditional nr. 1/21.11.2008 partile au convenit că, in lipsa unui loc de muncă 

fix, salariata va desfașura activitatea la toate punctele de lucru declarate ale angajatorului, 

stabilindu-se o prestatie suplimentara de 2 lei/luna, ca spor de mobilitate. 
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La data de 15.11.2011 in sedinta Consiliului Administrativ a SC „NE” SRL s-a luat 

decizia inchiderii punctului de lucru „Z”, considerat nerentabil, cu disponibilizarea 

personalului ce lucreaza la acest punct de schimb valutar. 

Întrucât la data respectiva reclamanta X lucra la punctul de schimb valutar „W”, ea nu 

era vizata in mod direct de decizia de restrangere a activitatii si, implicit nici de masura 

disponibilizării. 

La data de 24.12.2011, urmare a unor nemultumiri cu privire la programul de lucru, 

reclamanta a solicitat administratorului societății, in scris, prin intermediul unui avocat, o 

serie de precizari cu privire la programul de lucru din luna decembrie 2011 și la modalitatea 

de compensare a muncii suplimentare desfașurate in acea luna. 

La scurt timp dupa primirea acestei solicitari, in data de 27.12.2011, parata SC „NE” 

SRL a emis Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011, prin care reclamanta era 

mutata de la punctul de schimb valutar „W”, la punctul de schimb valutar „Z”, motivandu-se 

ca salariata a lucrat toata luna decembrie in punctul de schimb valutar „W”. 

Ulterior, parata SC „NE” SRL a emis Decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012, prin 

care îi acorda reclamantei X preavizul de 20 de zile lucratoare si a decis incetarea contractului 

individual de munca, incepand cu data de 15.02.2012, motivat de restrangerea activitatii 

societatii, prin desfiintarea punctului de lucru din cadrul Z.  

S-a mai mentionat si faptul ca s-au avut in vedere criteriile de performanta 

profesionala in cadrul activitatii societatii. 

Tribunalul, fără a analiza oportunitatea inchiderii punctului de lucru „Z”, reține ca 

mutarea reclamantei intr-un punct de lucru despre care se știa cu certitudine ca va fi desfiintat 

in perioada imediat urmatoare, existand deja decizia ca personalul de la acest punct de lucru 

sa fie concediat, face din Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011 un act 

premeditat, menit tocmai pentru a justifica masura incetarii raportului de munca și a conferi o 

aparentă de legalitate Deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012, survenita la scurt timp 

dupa aceasta. 

Este evidenta conexiunea intre decizia de mutare si conflictul referitor la nerespectarea 

drepturilor angajaților, declanșat de solicitarea reclamantei, formulata prin intermediul unui 

cabinet de avocatura, de a i se oferi explicatii cu privire la programul de lucru, ceea a fost de 

natura sa determine o riposta radicala a conducerii societatii, prin decizia de indepartare a 

angajatei din societate. 

În loc sa dispuna concedierea salariatilor care deserveau punctul de lucru „Z” la data 

luarii deciziei de desfiintare a acestuia, așa cum s-a preconizat in procesul-verbal de sedinta 

Consiliului Administrativ din 15.11.2011, angajatorul s-a folosit de aceasta imprejurare, 

pentru a o îndepărta pe reclamanta din societate. 

Art. 61 lit. d din Codul muncii prevede posibilitatea concedierii in cazul in care 

salariatul nu corespunde profesional locului de munca in care este incadrat, insa numai dupa 

evaluarea prealabila a acestuia, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul 

colectiv de munca aplicabil sau, in lipsa acestuia, prin regulamentul intern, in conformitate cu 

disp. art. 63 alin. (2) din Codul muncii. 

In speta, pârâta SC „NE” SRL nu a facut dovada evaluarii prealabile a salariatului, 

lipsind cu desăvârșire criteriile pentru care reclamanta X a fost cea desemnata pentru 

concedierea intemeiata pe motivul restrangerii activitatii. 
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Mai mult, tribunalul retine ca desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva si cu o 

cauza reala și serioasa, in intelesul disp. art. 65 alin.2 din Codul muncii, intrucât s-a 

preconizat continuarea activitatii in noi puncte de lucru, mai bine plasate, acest lucru reieșind 

din insăși decizia de închidere a PSV „Z”. 

De altfel, la o luna dupa concedierea reclamantei parata a facut o noua angajare, 

incheind contract de munca nr. 66/15.03.2012 cu numita Q, persoana diferita de angajata 

revenita din concediul pentru cresterea copilului - desființarea postului reclamantei nefiind, 

prin urmare, una reala. 

Pentru aceste motive, instanta constata ca decizia de concediere este nelegala, urmand 

ca, in baza art. 80 din Codul muncii, sa dispuna anularea ei și plata unei despagubiri egale cu 

salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

angajata. 

Art. 80 alin.(3) din Codul muncii instituie regula potrivit careia, in cazul in care 

salariatul nu solicita reintegrarea pe postul avut anterior concedierii, contractul individual de 

munca va inceta de drept la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti, însă reclamantei 

nu i se pot acorda drepturile salariale de care a fost lipsita prin concedierea nelegala decat 

pana la data de 17.06.2014, cand societatea parata a fost radiata, ulterior acestui moment 

încetându-i capacitatea juridica. 

Referitor la raspunderea in mod nelimitat a asociatului unic Y pentru obligatiile 

neachitate ale societatii dizolvate SC „NE” SRL, tribunalul retine ca aceasta poate fi antrenata 

numai in temeiul dispozitiilor art. 237 ind.1 alin.(3) si (4) din Legea nr. 31/1990. 

Acestea prevad ca: 

„(3) Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al 

răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a societății răspunde nelimitat pentru 

obligațiile neachitate ale societății dizolvate, respectiv lichidate. 

 (4) Răspunderea asociatului devine nelimitată în condițiile alin. (3), în special atunci 

când acesta dispune de bunurile societății ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă 

diminuează activul societății în beneficiul personal ori al unor terți, cunoscând sau trebuind 

să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute 

obligațiile.” 

Parata Y a procedat la dizolvarea societatii in baza art. 227 alin. 1 lit.d din Legea nr. 

31/1990, adica voluntar, prin Hotararea Adunarii generale din 14.03.2014 (fila 178 vol. II 

dosar de fond), in conditiile in care societatea avusese in anul precedent 2013 un profit de 

110437 lei și nu inregistrase pierderi.  

Anterior, procedase la micșorarea capitalului social subscris de la 348.740 lei (integral 

varsat in anul 2012- astfel cum rezulta din informatiile comunicate de ORC, fila 154 vol II din 

dosarul de fond) la 200 lei, valoarea minima prevazuta de lege, cum reiese din situatia 

financiara de lichidare intocmita de catre lichidatorul Ch.A..  

Este de observat faptul ca valoarea capitalului social varsat in anul 2012 era de 

348.740 lei și acoperea valoarea de 75.000 euro, ceruta prin dispozitiile OMF nr. 

1659/7.12.2012 ca fond minim pentru autorizarea caselor de schimb valutar, infirmandu-se 

astfel apararile facute de parata in legatura cu lipsa fondului minim, ca justificand decizia de 

dizolvare a societatii. 
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Capitalul social constituie limita gajului general al creditorilor societății, pe care 

parata Y l-a micșorat anterior dizolvarii societatii (și dupa introducerea cererii de chemare in 

judecata), astfel încat instanta retine ca sunt intrunite conditiile raspunderii nelimitate a 

asociatului unic și nu numai in limita capitalului social de 200 lei, evidentiat in situatia 

financiara la data divolvarii SC „NE” SRL. 

In ce priveste cuantumul despagubirilor datorate reclamantei pentru concedierea 

nelegala, instanta retine concluziile raportului de expertiza contabila intocmit in rejudecare de 

expert contabil T.J.. 

Acestea vor cuprinde: 

- despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 

drepturi, în regim de lucru normal, de care ar fi beneficiat reclamanta din momentul 

concedierii şi până în momentul radierii societății (15.02.2012 - 17.06.2014), in valoare de 

19413 lei; 

- in conformitate cu disp. art. 123 alin.(2) din Codul muncii, suma de 1969,26 lei, în 

cuantum brut, reprezentând sporul de 75% din salariul de bază aferent orelor lucrate 

suplimentar în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la 

data plății efective; 

- in conformitate cu disp. art. 142 alin.(2) din Codul muncii, suma de 403,92 lei, în 

cuantum brut (337,28 lei in cuantum net), reprezentând sporul de 100% din salariul de bază 

aferent muncii prestate în zile de sărbătoare legală în perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă 

actualizată cu indicele de inflație la data plății efective; 

- in conformitate cu disp. art. 137 alin. (3) și (5) din Codul muncii si prevederile 

Regulamentului de ordine interioara (potrivit carora pentru orele lucrate in timpul de repaus 

saptamanal salariatii vor beneficia de un spor de 1% lunar din salariul de baza negociat, 

spor achitat pe parcursul derularii activitatii de catre pârâtă): pentru perioada 16.02.2009 – 

15.02.2012, un spor de 74% din salariul de bază calculat la un număr de 206 ore de muncă, 

prestate în zilele de sâmbătă şi duminică şi, respectiv, un spor de 149% din salariul de bază, 

calculat pentru un număr de 300 ore de muncă, prestate în zilele de sâmbătă şi duminică, 

sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății efective; 

- in conformitate cu disp. art. 126 din Codul muncii, suma de 736,09 lei, în cuantum 

brut, reprezentând sporul de 25% din salariul de bază aferent muncii de noapte, prestată în 

perioada 16.02.2009 – 15.02.2012, sumă actualizată cu indicele de inflație la data plății 

efective; 

- dobânda legală aferentă tuturor drepturilor salariale acordate prin prezenta hotărâre, 

calculată de la data scadenței fiecărui drept şi până la data plății efective. 

Va fi respins capatul de cerere avand ca obiect plata diferențelor de drepturi salariale 

dintre salariul de bază lunar brut acordat şi salariul de bază minim brut pe țară garantat în 

plată, în perioada 01.10.2008 – 15.02.2012, avand in vedere ca salariul primit a fost corelat cu 

dispozitiile legale. 

In ce priveste criticile pârâtei SC „NE” SRL cu privire la neverosimilitatea datelor 

reiesite din centralizatorul editat de programul informatic prin care se inregistrau tranzactiile 

de schimb valutar pe codul special acordat reclamantei, din care ar rezulta ca in anumite 

perioade reclamanta a lucrat fără întrerupere mai multe zile la rand, instanta retine ca 

permisivitatea cu privire la programul de lucru al angajatelor, care s-ar fi înlocuit frecvent una 



39 

 

pe cealalta conduce la dificultatea reala a unui control al timpului lucrat efectiv de fiecare 

dintre acestea.  

Însă, însăși pârâta este cea care și-a asumat acest lucru și nu poate cere instantei sa se 

raporteze la alte date decat cele reiesite din chiar evidentele programului informatic gestionat 

de societate. 

Eventuala folosire a parolei de catre alte colege ale reclamantei nu a fost probata, însă 

și in aceasta privință responsabilitatea apartine angajatorului, care nu a întreprins verificari la 

punctele de lucru, astfel incat nu se poate prevala valabil de o astfel de aparare in prezenta 

cauza. 

In considerarea celor anterior expuse, tribunalul va admite in parte actiunea.” 

Împotriva sentinței civile nr. nr. 757/23.03.2015 a formulat recurs recurenta 

pârâta X considerând-o nelegală și netemeinică. 

În motivarea cererii de recurs, recurenta pârâta consideră hotărârea instanței de fond 

nelegală şi netemeinică, pentru motivele prevăzute de art. 304 pct.9 C.pr.civ. vechi, apreciind 

că instanța de fond a interpretat si aplicat greşit legea atunci când a stabilit ca Decizia de 

concediere nr.l333/17 ianuarie 2012 este nelegala si ca a fost emisa ca urmare a unei 

premeditări privind desființarea punctului de lucru din Z. 

Apreciază că angajatorul are dreptul de a analiza si decide înființarea sau desființarea 

punctelor de schimb valutar fără a fi necesar acordul salariaților in acest scop. 

Susține recurenta ca încă din luna noiembrie 2011 a fost luata decizia de închidere a 

punctului de lucru din Z întrucât contractul de închiriere a spațiului înceta prin ajungere la 

termen si prelungirea acestuia nu mai era posibila, însă, acest fapt nu interzice angajatorului 

sa schimbe locul de munca al oricărui angajat ( inclusiv al reclamantei ), in condițiile in care 

prin act adițional la contractul de munca nr. l din 21-nov-2008 se convenise asupra acestui 

fapt. 

Instanța de fond a interpretat greşit aceasta clauza contractuala si a stabilit ca mutarea 

reclamantei la un punct de lucru care ulterior urma a fi desființat este nelegala. 

Solicită a se constata că reclamanta X a fost mutata in cursul anului 2011 pe durate de 

câte una sau doua luni la mai multe puncte de lucru, astfel ca mutarea aceasta nu a fost un act 

nelegal si nici premeditat. 

Faptul ca in luna noiembrie 2011 reclamanta lucra la punctul de lucru din W nu 

însemna ca după aceasta data (ea sau oricare alta salariata) nu mai puteau fi mutate la punctul 

de lucru Z si nici ca urmă desfacerea contractului de munca al salariatului care la acel moment 

lucra la punctul ce urma a fi desființat, angajatorul având dreptul de a decide asupra persoanei 

care va fi concediata, indiferent de locul de munca in care se afla la acel moment. 

Din cuprinsul procesului verbal încheiat la 14-nov-2011 se poate observa că 

reprezentanta salariaților a propus desfacerea contractului de munca a unui salariat si 

păstrarea celuilalt salariat pentru a asigura rotația in cazul concediilor de odihna, şi, evident ca 

alegerea salariatului căruia urma sa i se înceteze contractul de munca era si este atributul 

angajatorului, astfel ca nu s-a încălcat nici o dispoziție legala. 

Desființarea punctului de lucru a fost reala si impusa de faptul expirării contractului de 

închiriere a spațiului de lucru si a performantelor economice negative (singurul punct cu 

pierderi de 17%) astfel ca decizia este legala si temeinica, iar soluția instanței este contrara 
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probelor administrate si dispozițiilor legale care reglementează desfacerea contractului de 

munca. 

Pentru aceste motive va rugam sa solicită admiterea recursului şi modificarea hotărârii 

instanței de fond in sensul respingerii acestui capăt de cerere. 

In ce priveşte angajarea răspunderii nelimitate a fostului asociat privind plata 

drepturilor salariale pe intervalul 15-febr-2012 si până la data radierii societății respectiv 17-

iunie-2014, apreciază reclamanta că in mod greşit a stabilit instanța de fond aceasta 

răspundere, peste limita capitalului social si peste data intrării societății in dizolvare si 

lichidare ,considerând ca dizolvarea societății a fost un act voluntar si ilicit in scopul fraudării 

creditorilor societății. 

La data intrării in dizolvare si lichidare societatea nu avea nici un fel de datorii după 

cum rezulta din actele de lichidare întocmite de lichidator, astfel ca societatea nu avea 

creditori pe care sa-i fraudeze. 

Reclamanta nu avea o creanța certa lichida si exigibila pentru a putea fi considerata 

creditor iar faptul ca societatea se afla in faza de judecata in prima instanța pentru drepturi 

băneşti nu echivalează cu existenta unei creanțe iar dizolvarea si lichidarea societății nu putea 

fi amânata până la terminarea procesului, termenele de dizolvare si lichidare fiind strici 

reglementate si încep sa curgă de la data încetării activității (unicei activități, schimb valutar). 

La dosarul cauzei se afla extrase din Ordinul Ministrului de Finanțe 1659/7-dec-2012 , 

care a impus societăților care aveau ca obiect schimbul valutar sa majoreze capitalul social cu 

câte 75.000 EURO pentru fiecare punct de schimb valutar şi, în situația in care in 6 luni de la 

aceasta data nu se îndeplinea condiția impusa, societatea urma sa-si înceteze activitatea. 

Consideră reclamanta că instanța de fond a interpretat greşit acest ordin atunci când a 

stabilit ca la data apariției acestuia societatea îndeplinea aceasta condiție întrucât avea un 

capital social de 348.740 lei si deci putea funcționa, deoarece, capitalul existent asigura doar 

funcționarea unui punct de lucru astfel ca societatea deși avea profit a trebuit sa intre in 

dizolvare si sa-si înceteze activitatea. 

Funcționarea societății nu mai era posibila după data predării codurilor si a autorizației 

de funcționare, astfel ca de la data predării acestor coduri către ANAF toți salariații au fost 

disponibilizați. 

In aceste condiții in mod greşit instanța de fond a obligat asociatul la plata drepturilor 

salariale de la data desfacerii contractului de munca si pana la data radierii societății din 

Registrul Comerțului. 

Pe durata dizolvării societatea nu mai poate continua activitatea de schimb valutar si 

nu poate întreprinde alte acte de comerț dacit cele necesare dizolvării si lichidării. 

Fata de aceste motive solicită respingerea şi a acestui capăt de cerere care vizează 

plata drepturilor salariale pe durata judecații cauzei. 

Relativ la obligarea la plata sporurilor solicitate de reclamanta pe intervalul 14-febr- 

2009 - 15-febr-2012, solicită a fi admisă în parte aceasta cerere in sensul acordării acestor 

drepturi in limita capitalului social existent la data intrării in lichidare, adică de 200 lei. 

Expertiza aflata la dosarul cauzei întocmita de expert demonstrează faptul ca 

reclamanta a cedat codul propriu de acces la sistemul informatic altor salariate si astfel apare 

in sistem înregistrata cu activități de peste 40 de ore continuu zi si noapte ceea ce nu este 

posibil. 
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Răspunsurile la interogatoriul luat reclamantei nu au fost de natura sa elucideze aceste 

inadvertențe astfel ca reclamanta nu poate invoca propria culpa pentru a obține sporuri 

necuvenite, (spor pentru munca de noapte si spor pentru zilele de sâmbăta si duminica). 

Solicită admiterea recursului. 

Intimata X a formulat întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca 

nefondat. 

În susținerea poziției procesuale, intimata în fapt, arată că recurenta susține în mod 

nefondat că decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 este legală, fiind ignorate prevederile 

art. 65 din Codul Muncii. 

Instanța de fond a observat în mod corect că această decizie a fost emisă în lipsa 

oricăror criterii de evaluare prealabilă a salariatului şi fără ca desființarea locului de muncă să 

fie efectivă, motivat de o cauză serioasă şi reală.  

Solicită a se observa că până la finalul lunii decembrie 2011, la momentul emiterii 

deciziei de concediere reclamanta X angajată la SC „NE” SRL din data de 20.04.2007, era 

considerată o angajată model, fiind printre cele mai vechi angajate ale societății şi în toată 

această perioadă nu săvârşise nici o abatere disciplinară. 

Faptul de a solicita la data de 24.12.2011 angajatorului, în temeiul art. 117 din Codul 

muncii, precizări cu privire la programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia în luna 

decembrie 2011, la modalitatea de compensare a muncii suplimentare desfăşurată în luna 

decembrie 2011, a provocat din partea reprezentanților societății o reacție excesivă care s-a 

finalizat cu desfacerea contractului individual de muncă, într-o manieră abuzivă.  

A urmat Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011 prin care SC. „NE” 

S.R.L a comunicat „operatoarei de schimb valutar X că în data de 28 12 2011 va fi mutată în 

punctul de schimb valutar situat în complex Z deoarece în luna decembrie până în data de 24 

12.2011 a lucrat zi de zi în punctul de schimb valutar W. Ulterior, prin Preavizul înregistrat 

sub nr. 1332/17.01.2012 SC „NE” SRL a comunicat salariatei X că „începând cu data de 

17.01.2012 postul dumneavoastră se restructurează şi drept urmare după perioada de preaviz 

de 20 de zile lucrătoare (18.01.2012 - 14.02.2012) contractul individual de muncă a 

dumneavoastră se desface potrivit art. 65 din Codul Muncii". În cele din urmă, prin Decizia de 

concediere nr. 1333/17.01.2012 a SC „NE” SRL s-a dispus încetarea contractului individual 

de muncă la data de 15.02.2012 în temeiul art. 65 din Codul muncii. 

Instanța de fond a observat această succesiune şi, pe baza probatoriului administrat, a 

reținut că Decizia de mutare nr. 1319/27.12.2011 este „un act premeditat, menit tocmai pentru 

a justifica măsura încetării raportului de muncă şi a conferi o aparență de legalitate Deciziei 

de concediere nr. 1333/17.01.2012, survenită la scurt timp după aceasta". 

Atât în fața instanței de fond cât şi în cuprinsul cererii de recurs recurenta susține în 

mod nefondat că decizia de mutare nu este un act premeditat deoarece în cursul anului 2011 

salariata X a fost mutată pe durate de câte una sau două luni la mai multe puncte de lucru ale 

SC „NE” SRL.  

Ceea ce ascunde în mod intenționat recurenta este faptul că intimata nu îşi desfășurase 

niciodată activitatea la punctul de lucru din Z deşi lucra la această societate de peste 4 ani de 

zile. 

Apreciază că desființarea locului de muncă nu a fost efectivă deoarece asociatul unic a 

afirmat că la punctul de lucru de la H era suspendată activitatea pentru că acel centru 
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comercial era în renovare, iar declarația acestei este în contradicție chiar şi cu un act emis de 

angajator, un centralizator cu privire la punctele de schimb valutar din acea perioadă şi 

anterior acestei date, punctul de lucru de la H care s-a deschis la 14 martie 2012 în condițiile 

în care celălalt punct de lucru Z s-a închis la data de 15 iunie 2012, motiv pentru care 

desființarea locului de muncă nu a fost efectivă şi în plus salariata nu avea în contract 

individual de muncă pe un punct de lucru ci era salariata societății, faptul că s-a închis acel 

punct de lucru unde a lucrat doar două săptămâni nu crede că justifica desființarea locului de 

muncă. La momentul încetării contractului individual de muncă salariata era cea mai veche 

angajată a acestui operator economic, de peste 4 ani de zile iar în toată această perioadă nu a 

fost sancționată disciplinar, niciodată nu au fost probleme legate de nerespectarea 

programului de muncă sau alte aspecte, simplu fapt că a cerut o zi de Crăciun la finalul anului 

2011 a pornit toată această întorsură. 

Referitor la stabilirea de către instanța de fond a răspunderii asociatului unic, 

respectiv, recurenta din cauza de față, consideră că instanța a făcut o apreciere riguroasă a art. 

237 ind. 1 alin. 3 şi 4 din legea societăților, textele fiind evidențiate în mod expres în 

considerentele hotărârii, pentru a clarifica pentru părți de ce poate fi angajată răspunderea 

asociatului unic.  

Intenția frauduloasă rezidă nu doar din închiderea întregii societăți ci şi din faptul că, 

în toată această perioadă cât s-au realizat procedurile de dizolvare şi ulterior de lichidare, 

societatea, activă atunci, aşa cum apărea ea din dosar, a tergiversat timp de un an de zile 

cauza, prin faptul că apărătorul a formulat repetate cereri de amânare, prin faptul că instanța şi 

expertul au solicitat în mod repetat societății să pună la dispoziție înscrisurile pentru 

efectuarea expertizei, înscrisuri care nu au fost niciodată date, şi în momentul în care a avut 

loc dizolvarea nu s-a mai prezentat nimeni în instanță.  

Solicită respingerea recursului, cu atât mai mult cu cât, se poate observa că două 

instanțe de fond au dat soluții identice pe considerente similare. Pentru toate aceste 

considerente solicită respingerea cererii de recurs ca fiind neîntemeiată. 

Recurenta a formulat și depus precizări, reiterând situația de fapt începând de la data 

constituirii societății, reluând apărările formulate în cele două cicluri procesuale desfășurate în 

cauză. 

Analizând actele şi lucrările dosarului, raportat la motivele de apel formulate, 

dovezile administrate şi normele incidente, Curtea de Apel reține următoarele: 

 

LEGALITATEA DECIZIEI DE CONCEDIERE 

 

Recurenta critică, în principal, faptul că instanța de fond a interpretat si a aplicat greşit 

legea atunci când a stabilit ca decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 este nelegala si ca a 

avut un caracter premeditat, nefiind respectate în acest fel drepturile salariale, desființarea 

punctului de lucru nefiind reală. 

Cât priveşte susținerile recurentei potrivit cărora desființarea postului ar fi avut un 

caracter real şi serios, Curtea constată că aceste susțineri nu sunt întemeiate. În cadrul 

controlului şi sancționării concedierilor nelegale, în condițiile art. 76-78 Codul muncii, 

instanța de judecată examinează dacă încetarea contractului individual de muncă a fost 
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determinată de desființarea efectivă, întemeiată pe o cauză reală şi serioasă, a locului de 

muncă ocupat de salariat. 

Fiind o concediere pentru motive care nu țin de persoana salariatului, prima instanță a 

examinat dacă locul de muncă al intimatei reclamante a fost desființat efectiv, potrivit art. 65 

alin. 2 Codul muncii, reținând că recurenta, căreia îi revenea sarcina probei, nu a făcut dovada 

desființării efective a postului ocupat de intimată.  

Având în vedere că situația de fapt în desfășurarea sa cronologică a fost expusă de 

către prima instanță, pe larg, Curtea reține doar aspectele esențiale – necesare pentru a 

răspunde punctual criticilor formulate. Intimata X a fost salariata SC „NE” SRL în baza 

contractului individual de muncă înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă Iaşi sub nr. 

300772 din 20.07.2007, ocupând postul de agent schimb valutar cu o normă de lucru de 8 

ore/zi şi 40 ere/săptămână. 

Prin Decizia de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011, recurenta SC „NE” SRL 

a comunicat „operatoarei de schimb valutar X că în data de 28.12.2011 va fi mutată în punctul 

de schimb valutar situat în complex Z deoarece în luna decembrie până în data de 24.12.2011 

a lucrat zi de zi în punctul de schimb valutar W”. 

Prin preavizul înregistrat sub nr. 1332/17.01.2012, recurenta SC „NE” SRL a 

comunicat reclamantei X că „începând cu data de 17.01.2012 postul respectiv se 

restructurează şi drept urmare după perioada de preaviz de 20 de zile lucrătoare (18.01.2012 - 

14.02.2012) contractul individual de muncă se desface potrivit art. 65 din Codul Muncii”. 

Prin Decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 a SC „NE” SRL s-a dispus încetarea 

contractului individual de muncă la data de 15.02.2012, în temeiul art. 65 din Codul muncii.  

Susține recurenta că decizia de concediere, contrar celor reținute de prima instanță, 

este legală având în vedere desfășurarea activității în societate. Astfel, în 15 ianuarie 2012 

intimatei i s-a desfăcut contractul de muncă, întrucât, la punctul de lucru din Z contractul de 

închiriere a spațiului a încetat şi nu se mai putea continua activitatea acolo; că tot în anul 

2012, pe data de 14 aprilie s-a închis punctul de lucru W care fusese deschis din noiembrie 

1999, iar mai târziu a fost închis punctul de lucru din Copou. În aceste condiții, când din 

înscrisuri rezultă că într-un an au fost închise patru puncte de lucru, fiind concediați 8 

salariați, nu se poate susține că nu s-a închis punctul de lucru din Z efectiv şi real. 

Însă, astfel cum a expus și prima instanță, este relevant în privința analizării cauzei 

”reale și serioase” ce au determinat emiterea deciziei de concediere, faptul că decizia privind 

închiderea punctului de lucru „Z”, considerat nerentabil, cu disponibilizarea personalului ce 

lucrează la acest punct de schimb valutar, s-a luat de către conducerea administrativă a 

societății recurente data de 15.11.2011 anterior mutării intimatei la acest punct de lucru. Or, 

în condițiile în care la data la care societatea a optat pentru măsura închiderii acestui punct de 

lucru intimata reclamanta X lucra la punctul de schimb valutar „W” această decizie de 

restrângere a activității si, implicit măsura disponibilizării, nu o putea viza pe intimată. 

Din amplul probatoriu administrat în cauză reiese, cu suficiență, că decizia de mutare 

în punctul de lucru a cărui închidere era iminentă și, deja stabilită, fiind decisă la data de 15 

noiembrie 2011, aspect recunoscut şi de către recurentă în cadrul interogatoriului administrat 

la data de 16.11.2016, a fost dispusă cu singurul scop de a justifica măsura încetării raportului 

de munca și a conferi o aparentă de legalitate Deciziei de concediere nr. 1333/17.01.2012, 

dorința evidentă fiind aceea de înlăturare a unui salariat devenit „incomod”. Și aceasta 
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întrucât, urmare a unui program de lucru susținut, ce depășea programul convenit prin contrat, 

intimata a solicitat conducerii societății recurente lămuriri cu privire la programul de lucru şi 

modul de repartizare al acestuia (aspecte ce reies, printre altele, și din expertiza contabilă 

efectuată pentru determinarea drepturilor salariale reprezentând ore suplimentare). S-a 

conturat cu evidență faptul că pe parcursul desfăşurării raportului de muncă, angajatorul a 

modificat permanent programul de lucru al intimatei, astfel că în mod real durata timpului de 

lucru depăşea cu mult norma de lucru prevăzută în contractul individual de muncă. 

Nerespectarea timpului de lucru, a neplății orele suplimentare, a acordării zilelor libere egale 

şi a neacordării repausului săptămânal devenise deja o obişnuință în derularea raportului 

juridic de muncă dintre părți. Astfel că, la data de 24.12.2011 intimata a solicitat în scris 

angajatorului, în temeiul art. 117 din Codul muncii, precizări cu privire la următoarele 

aspecte: a) programul de muncă şi modul de repartizare al acestuia în luna decembrie 2011; b) 

modalitatea de compensare a muncii suplimentare desfăşurată în luna decembrie 2011. 

Urmare a acestui demers inițiat de către intimată, s-au derulat evenimentele expuse mai sus 

care au culminat, în final, cu emiterea decizie de concediere contestată în cauză. Un aspect 

deosebit de important, rezidă din aceea că recurenta nu a contestat realitatea acestei stări de 

fapt cu privire la programul de lucru, recunoscând că acesta depășea cu obișnuință timpul 

normal de lucru, și că, în compensare, oferea ”bonificații” angajatelor, aspecte ce exced 

analizei de față. 

În raport de cele expuse, Curtea constată că în mod corect instanța de fond a reținut că 

desființarea locului de muncă nu a fost efectivă. 

Evidența acestei concluzii este întărită și prin aceea că, deși în procesul-verbal de 

ședința a Consiliului Administrativ din 15.11.2011, deci anterior decizie de mutare a intimatei 

reclamante la acest punct de lucru, s-a preconizat concedierea salariaților care deserveau 

punctul de lucru „Z”, prin decizia de mutare a intimatei reclamante la acest punct de lucru – a 

cărui închidere era iminentă, angajatorul a folosit acest ”prilej”, pentru a o îndepărta pe 

reclamanta din societate. La data mutării intimatei reclamante la punctul de schimb valutar Z 

deciziile privind închiderea acestui punct de lucru şi desfacerea contractului individual de 

muncă al unei salariate din acest punct erau deja luate în cadrul şedinței Consiliului 

administrativ din data de 14 noiembrie 2011, aspect recunoscut şi de către recurentă în cadrul 

interogatoriului administrat la data de 16.11.2016. Din cuprinsul Contractului individual de 

muncă, la lit. D (Locul de muncă) se prevede expres că „activitatea se desfăşoară la SC „NE” 

S.R.L”. Prin urmare, închiderea unui punct de lucru din cele cinci de care beneficia societatea 

până în luna ianuarie 2012 nu echivalează cu „desființarea locului de muncă ocupat de 

salariat”, în sensul prevăzut de art. 65 din Codul muncii.  

A mai susținut recurenta că Decizia de concediere nr. 1333/17.01.2012 a fost emisă în 

temeiul art. 65 din Codul muncii cu motivarea următoare: „Având în vedere restrângerea 

activității societății prin desființarea punctului de lucru din cadrul Z; motivul închiderii 

punctului a fost determinat de criza economică prin care trece țara noastră şi care a determinat 

scăderea încasărilor”. Susține că decizia de concediere este legală motivat de faptul că 

”alegerea salariatului căruia urmează să i se înceteze contractul de muncă este atributul 

exclusiv al angajatorului”.  

În conformitate cu dispozițiile art. 65 alin. 1 din Codul Muncii, concedierea pentru 

motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de 
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muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, din unul sau mai multe 

motive fără legătură cu persoana acestuia. 

Desființarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi 

serioasă, astfel încât încetarea contractului individual de muncă prin voința unilaterală a 

angajatorului să nu intervină pentru motive invocate arbitrar sau în mod abuziv, îngrădindu-se 

exercițiul dreptului la muncă. 

Potrivit textului analizat, motivul concedierii nu este inerent persoanei salariatului, ci 

exterior acesteia. Nu mai este vorba de abateri disciplinare, de inaptitudine fizică sau psihică, 

ci de un fapt exterior lui: desființarea locului de muncă care, evident, nu poate fi imputabilă în 

nici un mod salariatului afectat.  

Art. 65 codul muncii presupune existența unor dificultăți economice şi diminuarea 

activității, transformări tehnologice, modernizarea, automatizarea proceselor de producție, în 

toate cazurile impunându-se renunțarea la serviciile unor salariați, datorită desființării 

locurilor de muncă.  

Condiția de legalitate impusă de lege este ca desființarea locului de muncă să fie însă 

efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.  

Desființarea este efectivă atunci când locul de muncă este suprimat din structura 

angajatorului, când nu se mai regăseşte în organigrama acestuia ori în statul de funcții. Cauza 

este reală când prezintă un caracter obiectiv, adică există în realitate cu adevărat şi nu o 

disimulează. Este serioasă când se impune din necesități evidente privind îmbunătățirea 

activității şi nu disimulează realitatea. Cauza serioasă este aceea care face imposibilă 

continuarea activității la un loc de muncă, fără pagube pentru angajator.  

Instanța judecătorească este cea care apreciază caracterul real şi serios al motivelor 

invocate de angajator la concedierea salariatului, formându-şi convingerea pe baza 

probatoriilor susținute de părți.  

Caracterul efectiv, real şi serios al desființării locului de muncă ocupat de salariat se 

justifică dacă se face dovada că efectiv a avut loc o reorganizare şi o restrângere reală, impusă 

de nevoile unității. 

Potrivit dispozițiilor art. 287 Codul muncii, sarcina probei în conflictele de muncă 

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

înfățişare. 

Angajarea altor persoane pe posturi identice celui desființat, in cadrul aceluiași 

serviciu, precum si lipsa unei analize care sa vizeze îmbunătățirea activității, eficientizarea 

costurilor, de natura a dovedi caracterul serios al reorganizării, permit concluzia ca, in 

realitate, s-a urmărit îndepărtarea salariatului din cadrul societății, din motive care țin de 

persoana salariatului, iar nu pentru motivele expres prevăzute de art. 65 din Codul Muncii, 

indicat ca si temei al concedierii, cum corect a reținut și prima instanță.  

Astfel, potrivit pct. 6 din Centralizatorul privind numărul şi locația punctelor de 

schimb valutar ale SC „NE” SRL la data de 14.03.2012 societatea şi-a extins activitatea prin 

deschiderea unui nou punct de schimb valutar situat în laşi. str. Anastasie Panu nr. 46, spațiu 

comercial A 21 („H"). Totodată, astfel cum rezultă din pct. 4 al Extrasului din aplicația 

electronică reprezentând registrul general de evidență privind salariații SC „NE” SRL la data 

de 15.03.2012 societatea a încheiat un nou contract de muncă pentru un post identic cu acela 

ocupa de reclamantă (respectiv operator ghişeu), deci la o luna după concedierea intimatei. 
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Apărarea recurentei cu privire la acest aspect în sensul că nu a fost o noua angajare, ci 

reluarea raporturilor de muncă cu angajata revenita din concediul pentru creșterea copilului, 

este nefondată fiind înlăturată corespunzător de către prima instanță care a reținut că numita Q 

cu care recurenta a încheiat contract de munca nr. 66/15.03.2012 (fila 83 din dosarul de fond), 

nu este angajata revenita din concediul pentru creșterea copilului. Astfel, desființarea postului 

intimatei nefiind, așa cum susține recurenta, una reala. 

Urmare a analizei temeinice a probatoriului administrat, instanța de fond analizând 

corespunzător succesiune evenimentelor relevată de deciziile emise de recurentă, a reținut just 

că Decizia de mutare nr. 1319/27.12.2011 constituie un act premeditat, emis tocmai pentru a 

justifica măsura încetării raportului de muncă şi a conferi o aparență de legalitate deciziei de 

concediere nr. 1333/17.01.2012. 

O altă coordonată care susține concluzia privind caracterul abuziv al deciziei de 

concediere nr 1333/17.01.2012 rezidă și din prevederile art. 2 din decizie, potrivit cărora: 

„criteriile avute în vedere la stabilirea ordinii concedierii au fost cele de performanță 

profesională în cadrul activității societății", criterii care nu au fost precizate de angajator şi 

nici măsura în care au fost sau nu îndeplinite de către intimata reclamantă. În condițiile în care 

în cuprinsul Deciziei de mutare înregistrată sub nr. 1319/27.12.2011 se menționează, printre 

altele, că se dispune măsura mutării salariatei X deoarece în luna decembrie până în data de 

24.12.2011 a lucrat zi de zi în punctul de schimb valutar W, condiții în care, în lipsa unor alte 

elemente concrete ale angajatorului, conduce la concluzia că salariata, dimpotrivă, își 

îndeplinea corespunzător atribuțiile specifice. Necorespunderea profesională reprezintă o 

împrejurare de natură obiectivă sau subiectivă care conduce ori este aptă să conducă la 

obținerea unor performanțe profesionale mai scăzute decât cele pe care, în mod rezonabil, 

angajatorul este îndreptățit a le aştepta de la salariat şi presupune necunoaşterea regulilor 

specifice unei funcții, meserii sau profesii. Angajatorul trebuie însă să probeze fapte obiective 

sau repetate de natură să evidențieze astfel de carențe profesionale, delimitându-se în acest 

mod, de neîndeplinirea accidentală, dar culpabilă a obligațiilor de serviciu, situație în care 

poate interveni concedierea disciplinară. Fiind o cauză de încetare neimputabilă salariatului, 

concedierea pentru necorespundere profesională presupune anumite obligații ale 

angajatorului, printre care, potrivit art. 63 alin. 2 Codul Muncii şi aceea de evaluare 

prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de 

muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern, obligații pe care recurenta, în 

calitate de angajator, nu le-a îndeplinit. 

Totodată, durata contractului de muncă al intimatei – până la data concedierii, relevă 

faptul că aceasta era una dintre cele mai vechi salariate ale societății, aspect, de asemenea, de 

natură să combată susținerea menționată în art. 2 din decizia de concediere. Or, neîndeplinirea 

criteriilor de performanță profesională, cum susține angajatorul, nu justifică desfășurarea 

raporturilor de muncă pe o peste 5 ani. 

Astfel, desfășurarea raporturilor de muncă între recurentă, în calitate de angajator, și 

intimata reclamantă, în calitate de salariat, au condus la concluzia că desființarea locului de 

munca nu a fost efectiva si cu o cauza reala și serioasa, potrivit disp. art. 65 alin.2 din Codul 

muncii, cu atât mai mult cu cât societatea a preconizat continuarea activității in noi puncte de 

lucru. 

ORELE SUPLIMENTARE  



47 

 

 

Potrivit art.120 alin.1 Codul Muncii, munca prestată in afara duratei normale a 

timpului de munca săptămânal, prevăzută la art. 112, este considerată muncă suplimentara, iar 

potrivit art.123 Codul Muncii în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este 

posibilă în termenul prevăzut de art. 122 alin. (1) în luna următoare, munca suplimentară va fi 

plătită salariatului prin adăugarea unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia; sporul 

pentru munca suplimentară, acordat în condițiile prevăzute la alin. (1), se stabileşte prin 

negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă sau, după caz, al contractului individual 

de muncă, şi nu poate fi mai mic de 75% din salariul de bază. 

În consecință, în condițiile prestării de către un salariat a muncii în afara timpului 

normal de lucru, cu respectarea cerințelor legale, drepturile sale sunt stabilite imperativ de 

legislația muncii şi nu pot fi înlăturate sau reduse de angajator. Angajatorul va fi ținut de 

dispozițiile art. 123 C. muncii ori de câte ori se dovedeşte că prin modalitatea de stabilire şi 

organizare a activității, prin continuitatea şi repetabilitatea unei anumite discipline interne a 

acceptat, a încurajat şi chiar a determinat, în mod sistematic, prestarea muncii suplimentare, 

chiar dacă la nivel formal nu a transpus aceasta solicitare în condițiile legii. 

Conform art. 122 alin. 1 din Codul muncii munca suplimentară se compensează prin 

ore libere plătite în următoarele 60 de zile după efectuarea acesteia iar art. 123 alin. 1 prevede 

că în cazul în care compensarea prin ore libere plătite nu este posibilă în termenul prevăzut de 

art. 122 alin. 1 în luna următoare munca suplimentară va fi plătită salariatului prin adăugarea 

unui spor la salariu corespunzător duratei acesteia. Prin aceste dispoziții legale se instituie o 

obligație a angajatorului de a compensa orele suplimentare efectuate de angajat cu acordul său 

cu ore libere plătite în următoarele 60 de zile iar dacă acest lucru nu este posibil angajatorul 

este obligat să acorde un spor la salariu, obligații cărora le corespund drepturile corelative ale 

angajatului la ore libere plătite sau la spor la salariu pentru orele suplimentare efectuate. 

Coroborarea probatoriului administrat cu privire la acest aspect confirmă, la nivel 

probator, susținerea intimatei potrivit căreia pe parcursul desfăşurării raportului juridic de 

muncă, în perioada 13.04.2007 - 15.02.2012 recurenta nu si-a respectat obligațiile legale si 

contractuale privind timpul de lucru si timpul de odihnă. In conformitate cu lit. H ”durata 

muncii” din Contractul individual de muncă durata timpului de lucru al salariatei X trebuia sa 

fie de 8 ore pe zi şi 40 de ore pe săptămână, repartizarea programului de lucru fiind de 8 ore 

pe zi. 

Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână, 

chiar şi atunci când durata zilnică a timpului de muncă este de 12 ore fiind urmată de o 

perioadă de repaus de 24 ore. 

În ciuda acestor dispoziții imperative ale Contractului individual de muncă şi ale 

Codului muncii, recurenta i-a solicitat salariatei X să efectueze pentru lungi perioade un 

program de lucru inegal şi, de asemenea, să efectueze munca suplimentară zilele libere, în 

zilele de sărbătoare legală şi în zilele de repaus săptămânal fără a le compensa prin ore libere 

plătite sau a acorda sporurile la salariu prevăzute legislația muncii. Totodată, dată fiind 

activitatea Non Stop a punctului de lucru Topaz intimata şi-a desfăşurat activitatea şi în 

timpul nopții fără a primi sporul corespunzător. 

Din desfăşurarea acestui program de lucru se poate observa că în perioada 16.02.2009 

- 15.01.2012 recurenta nu a compensat prin ore libere plătite şi nici a acordat sporul la salariu 
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corespunzător pentru munca suplimentară efectuată peste cele 8 ore de muncă zilnice şi 40 de 

ore de muncă săptămânale. De asemenea, în aceeaşi perioada recurenta nu a compensat cu 

timp liber corespunzător sau prin spor la salariu munca efectuată în zilele de sărbătoare legală 

prevăzute de art. 139 din Codul muncii, nu a acordat repausul săptămânal prevăzut de art. 137 

din Codul muncii şi nici nu a recompensat munca de noapte prin sporul cuvenit în temeiul art. 

126 din Codul muncii. 

Recurenta nu contestă practic depășirea duratei normale de lucru, dar se apără 

susținând că a oferit salariatelor diverse bonificații, și că, în fapt, nu au fost dovedite 

efectuarea orelor suplimentare la nivelul acordat de către prima instanță. 

În acest context, Curtea reține că recurenta a ignorat faptul că din actele întocmite de 

către intimată rezultă ora și data întocmirii fiecărui act, astfel că este posibilă verificarea 

programului efectiv de activitate al acesteia, fapt realizat în prezenta cauză prin expertiză 

contabilă, varianta întocmită pe baza înscrisurilor puse la dispoziție de părți.  

De altfel, față de concluziile Raportului de expertiză contabilă judiciară efectuat de 

expertul contabil , Curtea reține că recurenta-pârâtă nu a formulat obiecțiuni, nu a solicitat 

lămuriri expertului si nici nu a solicitat o nouă expertiză, în acord cu dispozițiile art. 211 şi 

212 Cod proc.civ. 

Chiar şi în această situație criticile formulate de recurentă asupra concluziilor 

raportului de expertiză sunt nefondate. Astfel, recurenta ignoră faptul că pentru efectuarea 

expertizei au fost avute în vedere înscrisurile cu privire la evidența orelor de muncă generate 

în mod exclusiv de către societatea „NE” SRL. Expertul a analizat şi coroborat informațiile 

din mai multe documente: state de plată, pontaje, foi colective de prezență şi centralizatorul 

electronic de activitate. Nu este lipsit de importanță nici faptul că ambele expertize contabile 

efectuate în cauză (în fața instanței de fond în primul ciclu procesual şi în rejudecare) au 

concluzii similare, ceea ce confirmă realitatea situației de fapt cu privire la programul de lucru 

al reclamantei intimate. Mai mult, Curtea reține că recurenta nu a făcut dovada că există un 

sistem obiectiv de determinare a timpului de lucru și aceasta pentru a acceptat și tolerat 

practicarea unui program de lucru peste limita prevăzută în contractul de muncă.  

Mențiunile înscrise în centralizatorul electronic de activitate sunt reale şi certe în 

condițiile în care accesul în sistemul electronic se făcea în mod exclusiv pe baza unei parole 

deținute de fiecare agent de schimb valutar. De altfel, criticile formulate în această privință nu 

sunt susținute probator, recurenta, în sarcina căreia cade obligația de verificare a respectării 

timpului de lucru, ar fi trebuit să prezinte documente justificative care să probeze o altă 

situație de fapt (în condițiile în care pârâta deține arhiva privind evidența orelor de muncă ale 

salariaților societății „NE” SRL). Contrar acestor susțineri, Curtea urmează să valideze 

raționamentul primei instanțe și va acorda valoare probatorie evidenței informatizate a 

activității reclamantei intimate astfel cum sunt înscrise în centralizatorul electronic, cu atât 

mai mult cu cât recurenta nu a realizat alte evidențe concrete ale activității efective a 

reclamantei. Curtea reține că situația de fapt prezentată, astfel cum rezultă ea din amplul 

probatoriu administrat în cauză, nu a fost una sporadică, întâmplătoare generată de eventuale 

perioade în care fluxul de activitate să depășească programul obișnuit. Or, în situația dată tot 

angajatorului îi revenea îndatorirea de a lua măsurile necesare, chiar prin aplicarea de 

sancțiuni, în cazul unei utilizări greșite a cartelelor ce permiteau accesul fiecărui salariat la 

sistemul electronic. Or, recurenta nu a oferit nici o dovadă în sensul că ar fi luat măsuri de 
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reglementare a unor eventuale erori de funcționare, acceptând starea de fapt existentă cu 

privire la modul de funcționare/accesare a cartelelor de acces.  

În consecință, Curtea reține ca fiind neîntemeiate susținerile recurentei potrivit cărora 

înscrisurile pe baza cărora expertul a stabilit și calculat efectuarea de ore suplimentare sunt 

nerelevate, câtă vreme aceste înscrisuri emană de la societatea pârâtă (fila 235 volum I dosar 

fond), înscrisuri pe care aceasta nu le-a contestat și care sunt de natură să confirme că la ora și 

data respectivă intimata se afla încă la dispoziția angajatorului. Prin răspunsul la solicitarea de 

a înainta actele necesare pentru efectuarea expertizei, recurenta precizează că ”se ține o 

evidență centralizată pe numărul de ore lucrate în cadrul societății, nu prin înțelegeri între 

societate și salariați și nici prin legislația în vigoare; unitatea nu are obligația să consemneze 

în foile de prezență înlocuitorul pe schimburi și pe puncte de schimb valutar (…)”, răspuns 

redactat în aceeași notă și atitudine pe care recurenta a abordat-o pe toată durata desfășurării 

procedurilor judiciare. 

Curtea reține că dispozițiile art. 111 din Codul Muncii care prevăd ca timpul de munca 

reprezintă orice perioada in care salariatul prestează munca, se afla la dispoziția 

angajatorului si îndeplinește sarcinile si atribuțiile sale, conform prevederilor contractului 

individual de munca, contractului colectiv de munca si/sau ale legislației in vigoare. Practic, 

din definiția oferită de Codul muncii rezultă că timpul de muncă reprezintă acea perioadă în 

care salariatul prestează activitatea în folosul angajatorului, fiind la dispoziția acestuia, 

îndeplinind sarcinile şi atribuțiile sale de serviciu ce îi revin potrivit fişei postului sau altor 

acte interne. 

Pe întreaga perioadă în care salariatul prestează muncă în folosul angajatorului 

salariatul nu dispune de libertatea de a se ocupa de problemele sale personale. 

Având în vedere faptul că prin timp de muncă se înțelege exclusiv timpul pe care 

salariatul îl alocă îndeplinirii sarcinilor de serviciu, numai perioada în care acesta prestează 

muncă sau se află la dispoziția unității, va fi pontat şi remunerat ca atare de către angajator. 

aşa cum a stabilit şi Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cauza C 258/10 având ca obiect 

cererea de pronunțare a unei hotărâri preliminare privitoare la interpretarea art. 2 punctul 1 şi 

a art. 6 din Directiva nr. 2003/88/CE privind unele aspecte ale organizării timpului de lucru 

reprezintă timp de lucru şi perioada în care un salariat desfăşoară o activitate care ar 

presupune prezența efectivă la locul de muncă sau aflarea la dispoziția angajatorului, chiar 

dacă nu se află prezent la locul muncii. Potrivit art. 2 pct. (1) din Directiva nr. 2003/88/CE 

prin „timp de lucru” se înțelege orice perioadă în care lucrătorul se află la locul de muncă, la 

dispoziția angajatorului şi îşi exercită activitatea sau funcțiile, în conformitate cu legislațiile şi 

practicile naționale”. 

Concluzionând, Curtea constată că prin tolerarea unui program de lucru peste durata 

de 8 ore zilnic, evident cunoscut de recurentă, aceasta și-a asumat că se expune unor situații 

insuficient calificate juridic prin acordul expres al părților și a acceptat implicit toate 

consecințele ce decurg din lipsurile de organizare mai sus expuse. De altfel, din cele expuse 

anterior, este evident că tot litigiu a fost declanșat tocmai de nerespectarea obligațiilor 

contractuale ale angajatorului cu privire la timpul de muncă (cererea intimatei adresată 

societății solicita tocmai lămurirea acestor aspecte). 

 

RASPUNDEREA ASOCIATULUI 
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Nici critica formulată de recurentă cu privire la atragerea răspunderea personală a 

asociatului – respectiv Enache Cătălina, nu este întemeiată. 

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă că prin cererea nr. 355508 din 

13.06.2014 depusă la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul laşi SC „NE” 

SRL a solicitat înregistrarea în Registrul Comerțului a mențiunii cu privire la radierea 

societății. Prin Rezoluția nr. 12031/17.06.2014 s-a admis cererea de radiere şi s-a dispus 

înregistrarea în Registrul Comerțului a radierii firmei SC „NE” SRL. Motivul radierii îl 

reprezintă lichidarea societății. 

Potrivit dispozițiilor art. 237 ind. 1 alin. (2) şi (3) din Legea societăților nr. 31/1990, 

modificată şi completată, reținute de prima instanță, atunci când, pe durata funcționării 

societății, un asociat răspunde pentru obligațiile acesteia în limitele aportului la capitalul 

social, răspunderea sa va fi limitată la acest raport şi în situația dizolvării si, dacă este cazul, a 

lichidării societății. Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al 

răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a societății răspunde nelimitat pentru 

obligațiile ne achitate ale societății dizolvate, respectiv lichidate. Potrivit art. 237 ind. 1 alin. 

(4) răspunderea asociatului devine nelimitată în condițiile alin. (3), în special atunci când 

acesta dispune de bunurile societății ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează 

activul societății în beneficiul personal ori al unor terți, cunoscând sau trebuind să cunoască 

faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obligațiile. 

Raportând aceste dispoziții la situația de fapt rezultată din situația financiară a 

societății, corect a reținut judecătorul fondului că este fără echivoc intenția frauduloasă a 

asociatului unic care a dizolvat în mod voluntar societatea prin hotărârea adunării generale cu 

scopul de a frauda interesele creditorilor sau ale persoanelor care au formulat acțiuni în 

justiție pentru obținerea unor drepturi salariale. Din cronologia desfășurării evenimentelor, 

expusă pe larg în cele ce preced, este evidentă intenția frauduloasă a administratorului unic, 

care prin toate demersurile întreprinse a încercat să creeze o confuzie de patrimonii între sine 

şi societate, ceea ce atrage responsabilitatea nelimitată a asociatului în cauză. 

În susținerea bunei sale credințe cu privire la cauzele care au determinat dizolvarea 

societății, recurenta a invocat, în principal, dificultăți financiare. Precizează recurenta că 

dizolvarea nu a fost voluntară, cum cere textul, pentru a eluda răspunderea față de reclamantă 

ci a fost impusă prin Ordinul ANAF care a modificat vechiul regulament din 2009 şi a impus 

ca fiecare punct de schimb valutar să dețină un capital de 75.000 de euro, societatea avea la 

acel moment 5 puncte de schimb valutar, pentru a le menține trebuia să aibă capital de 

375.000 de euro şi nu îl avea. 

Însă, apărările recurentei, nesusținute probator, sunt contrazise de probele cauzei. 

Astfel, din analiza situației financiare pentru anul 2013, aprobată conform legii, reiese că în 

anul anterior lichidării SC. „NE” SRL beneficia de active circulante în cuantum de 212.055 

lei, de capitaluri proprii în cuantum de 211.586 lei şi a înregistrat un profit de 110.437 lei. 

Totodată, astfel cum reiese din Actul adițional din 27/06/2011, capitatul social al SC „NE” 

S.R.L este de 61.860 lei. Prin urmare, nu se poate reține ideea unor dificultăți financiare ale 

societății care să determine dizolvarea voluntară, această situație fiind generată de intenția 

frauduloasă a asociatului unic care a dorit în acest fel să elimine posibilitatea achitării 

obligaților salariale ale societății. Informațiile furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul laşi 
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(prin adresa nr. 69927/12.12.2014 - f. 94 voi. II dosar nr. XX31/99/2012 Tribunal) confirmă 

că la data de 12.10.2012 (când litigiul era în derulare) capitalul social al societății „NE” SRL. 

era de 348.740 lei, iar asociatul avea o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 100%. De 

asemenea, din Fişa sintetică totală emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iaşi 

în data de 19.05.2014 reiese că societatea „NE” SRL a plătit un impozit pe profit de 592.004 

lei, un impozit pe dividende persoane fizice de 229.093 lei şi un impozit pe venituri din 

dividende distribuite persoanelor juridice de 72.039 lei. Analiza acestor situații financiare a 

condus instanța de fond la concluzia că valoarea capitalului social vărsat în anul 2012 era de 

348.740 lei şi acoperea valoarea de 75.000 euro, cerută prin dispozițiile OMF nr. 

1659/07.12.2012 ca fond minim pentru autorizarea caselor de schimb valutar. Acest aspect 

este confirmat, în mod indirect, şi de către recurentă în cererea depusă unde recunoaşte că 

societatea ar fi putut funcționa şi în condițiile acestui ordin: ”capitalul existent asigura doar 

funcționarea unui punct de lucru astfel că societatea deşi avea profit a trebuit să intre în 

dizolvare şi să-şi înceteze activitatea". 

Prin urmare, corect a reținut instanța de fond că nu se poate reține ideea unor 

dificultăți financiare ale societății care să determine Hotărârea asociatului unic nr. 1/14 

03.2014 de dizolvare şi lichidare a societății, această situație fiind generată de intenția 

frauduloasă a asociatului unic Documentația depusă de recurenta-pârâtă, în apărare, privind 

corespondența purtată cu Ministerul Finanțelor Publice nu face decât să confirme închiderea 

graduală a punctelor de schimb valutar deținute de societatea „NE” SRL cu scopul declarat al 

lichidării societății și nicidecum susținerile privind dificultățile financiare care ar fi determinat 

hotărârea de dizolvare a societății. 

Curtea reține că reaua-credință a asociatului unic al societății reiese rezultă cu evidență 

şi din atitudinea manifestată în cadrul dosarului ce face obiectul prezentei (distinct de maniera 

în care aceasta a înțeles să răspundă solicitărilor instanței și părții adverse, după cum s-a 

exemplificat anterior). Astfel, este evident că societatea recurentă a încercat tergiversarea în 

extremis a judecării cauzei prin refuzul de a depune (la solicitarea instanței sau a expertului) 

actele şi documentele necesare, deşi art. 272 din Codul muncii îi impune în mod expres 

sarcina probei. Mai mult, prelungirea duratei acestei proceduri judiciare prin trimiterea cauzei 

spre rejudecare și reluarea ciclului procesual în fața primei instanțe, este consecința tocmai a 

faptului că aceasta a înțeles să procedeze la dizolvarea voluntară a societății cu puțină vreme 

înainte de finalizarea dosarului nr. XX31/99/2012 al Tribunalului Iaşi, fără a face solicitările 

procedurale generate de schimbarea cadrului procesual, ceea ce condus la admiterea 

recursului și trimiterea cauzei spre rejudecare. Prin faptul că recurenta a solicitat și obținut 

lichidarea şi radierea societății „NE” SRL deşi avea cunoştință de faptul că societatea este 

parte într-un litigiu civil având ca obiect despăgubiri băneşti şi drepturi salariate neacordate, 

conduce la reținerea și constatarea intenției frauduloase a asociatului unic reiese, astfel că se 

impune obligarea administratorului unic al SC „NE” SRL la plata prejudiciului suferit de 

intimată. 

 

ÎNTINDEREA ÎN TIMP A DREPTURILOR SALARIALE 

 

Critica privind întinderea în timp a drepturilor salariale la care a fost obligată 

recurenta, respectiv până la radierea societății, este întemeiată însă nu pentru motivele 
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invocate privind plata salariului de care a fost lipsita de la data concedierii si până la data 

încheierii unui alt contract de munca cu un alt angajator, ci pentru motive găsite întemeiate 

din oficiu, astfel:  

Potrivit art. 80 alin. (1) C. muncii, in cazul in care concedierea a fost efectuata in mod 

netemeinic sau nelegal, instanța va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei 

despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care 

ar fi beneficiat salariatul. Din formularea imperativa a textului menționat rezulta ca, în situația 

în care instanța a constatat netemeinicia sau nelegalitatea concedierii, ea are cumulativ 2 

obligații: sa dispună anularea deciziei respective si sa oblige pe angajator la plata unei 

despăgubiri. 

In ceea ce privește cuantumul despăgubirilor, textul prevede ca acesta este egal cu 

salariile indexate, majorate sau reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat 

salariatul. Lipsirea salariatului de aceste drepturi reprezintă un prejudiciu efectiv suferit, 

indiferent dacă în perioada cuprinsă între data concedierii și cea a reîncadrării a realizat sau nu 

venituri din alte surse. Salariatul nu poate abuza de acest drept, întrucât beneficiază de el 

numai cu condiția stabilirii netemeiniciei sau a nelegalității măsurii de concediere luate 

unilateral de angajator, aspect stabilit în cauză. Astfel, critica recurentei privind obligarea la 

plata drepturilor salariale către intimată până la data încheierii unui alt contract de munca cu 

un alt angajator nu poate fi primită, aceste drepturi reprezentând prejudiciu creat prin 

atitudinea culpabilă a angajatorului, fiind fără relevanță realizarea de venituri sau nu. În acest 

sens s-a pronunțat și Curtea Constituționala prin decizia nr. 318/2007, publicată în M.OF. nr. 

292 din 03.05.2007, referitoare la respingerea excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor 

art. 78 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. 

Însă, în ceea ce privește momentul pana la care se acorda despăgubirile, instanța 

trebuie sa aibă în vedere daca de la data concedierii salariatului si pana la momentul 

pronunțării hotărârii a intervenit o cauza de încetare a contractului de munca al salariatului, ca 

urmare a pensionarii sau ca urmare a desființării postului, dizolvării sau falimentului 

societății. 

Aceasta soluție are la baza argumentul potrivit căruia în astfel de situații, daca 

salariatul nu ar fi fost concediat, oricum contractul sau de munca ar fi încetat de la momentul 

încetării contractului si nu ar fi beneficiat de drepturile respective. 

Potrivit art. 56 alin. 1 din codul muncii, contractul individual de muncă existent 

încetează de drept: 

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică, precum şi în cazul 

dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care angajatorul şi-a încetat existența 

conform legii; 

Adresa înaintată Administrației Financiare Iași precizează că asociatul unic al 

societății a hotărât dizolvarea voluntară în temeiul art. 227 alin. 1 lit. d din Legea nr. 31/1990, 

hotărâre publicată în Monitorul Oficial la data de 08.04.2014, data dizolvării societății fiind 

08.05.2014. 

Așa fiind, în raport de dispozițiile art. 56 alin. 1 lit. a prin raportare la dispozițiile art. 

80 codul muncii, instanța dispune obligarea recurentei la plata drepturilor salariale de care a 

fost lipsită intimata până la data dizolvării societății, data care determină încetarea de drept a 

contractului de muncă.  
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Pentru considerentele arătate mai sus, potrivit art. 312 alin. 2 și 3 C. pr. civ. din 1865, 

Curtea admite recursul formulat si modifică sentința recurată conform celor dispuse prin 

dispozitiv. 

Obligă recurenta pârâta X la plata către intimata reclamantă X a sumei de 18415 lei, 

reprezentând despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte 

drepturi, în regim de lucru normal, de care ar fi beneficiat intimata reclamantă din momentul 

concedierii şi până în momentul rămânerii definitive a hotărârii de dizolvare a societății 

(15.02.2012 – 08.05.2014). 

Menține celelalte dispoziții ale sentinței civile recurate. 

Ia act că recurenta pârâtă X nu a solicitat cheltuieli de judecată. 

 

5. Acţiune în obligarea angajatorului la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală; limitele învestirii 

instanţei 

Temei de drept: art. 142 alin. 2 Codul muncii şi ale art. 2 alin. 1, anexa 3, din Legea 

nr. 284/2010 art.397 alin.1 C.pr.civ; art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a 

Uniunii Europene; Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru 

Se reţine că potrivit art.397 alin.1 C.pr.civ instanţa se pronunţă doar în limitele 

învestirii sale, fără a putea acorda mai mult sau altceva decât s-a solicitat. Pretenţia fiind 

întemeiată pe instituţia muncii suplimentare, în speţă art.137 şi 142 C.Muncii, aceasta a fost 

soluţionată în raport de cauza sa juridică prin raportare la legislaţia specială incidentă. În 

acest sens, interdicțiile legale imperative referitoare la plata muncii suplimentare în cadrul 

instituțiilor bugetare în anii 2012-2015, au fost expres enumerate de prima instanța și nu se 

mai impun a fi reluate. Din aceasta perspectivă, tezele defensive din apel referitoare la 

neacordarea de către angajator a timpului liber corespunzător sunt nepertinente, în condiţiile 

în care instanţa nu a fost învestită cu o pretenţie privitoare la îndeplinirea în natură a acestei 

obligaţii şi nici cu o acţiune în răspundere civilă, întemeiată pe un fapt ilicit contractual 

pentru a verifica angajarea răspunderii în temeiul art.253 C.muncii.  

În ceea ce priveşte reglementările Uniunii Europene, invocate de către apelanţi se 

reţine că prin dispoziţiile art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii 

Europene (2012/C 326/02) s-a consacrat, cu titlu de drept fundamental, „ Orice lucrător are 

dreptul la o limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și 

săptămânală, precum și la o perioadă anuală de concediu plătit.” 

În sensul Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, care a codificat 

vechea directiva 93/104 modificată prin Directiva 2000/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 2000, de esenţa dreptului lucrătorului în ceea ce priveşte organizarea 

timpului de lucru este dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi nu dreptul la plata unor 

sporuri băneşti. În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut că Directiva, 

vizând” armonizare la nivelul Uniunii Europene în materie de organizare a timpului de lucru, 

urmărește garantarea unei mai bune protecții a securității și a sănătății lucrătorilor, 

acordându-le dreptul de a beneficia de perioade minime de repaus – în special zilnic și 

săptămânal –, precum și de pauze adecvate și prevăzând un plafon de 48 de ore pentru 

durata medie a săptămânii de lucru, limită maximă în privința căreia se precizează expres că 

include orele suplimentare (a se vedea Hotărârea din 3 octombrie 2000, Simap, C-303/98, 
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Rec., p. I-7963, punctul 49, Hotărârea din 26 iunie 2001, BECTU, C-173/99, Rec., p. I-4881, 

punctele 37 și 38, precum și Hotărârea din 9 septembrie 2003, Jaeger, C-151/02, Rec., 

p. I-8389, punctul 46). Diferitele prevederi cuprinse în directiva menționată în materia 

duratei maxime de lucru și a timpului minim de repaus constituie norme ale dreptului social 

al Uniunii de o importanță deosebită, de care trebuie să beneficieze toți lucrătorii în calitate 

de cerințe minime necesare pentru a asigura protecția securității și a sănătății acestora (a se 

vedea Hotărârea din 1 decembrie 2005, Dellas și alții, C-14/04, Rec., p. I-10253)” În 

concluzie şi din aceasta perspectivă, pretenţia reclamanţilor apelanţi este neîntemeiată, în 

condiţiile în care dreptul Uniunii Europene nu conferă lucrătorului un drept pecuniar în 

raport de munca prestată suplimentară, ci impune imperativ respectarea timpilor de repaus. 

Nerespectarea de către angajator a acestei obligaţii poate conduce, în condiţiile în care sunt 

întrunite toate condiţiile, la antrenarea răspunderii patrimoniale contractuale, dar aceasta 

instituţie rămâne distinctă ca natură şi cauză juridică de obligaţia legala de plata a unui 

spor, într-un cuantum fix, aşa cum au pretins reclamanţii. 

 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 650/31 

octombrie 2017  

 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 15.12.2017 sub nr. 

XX78/99/2015, Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, în numele şi pentru reclamanţi a chemat în judecată pe pârâţii 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Consiliul Judeţean 

Brăila, solicitând următoarele: 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi 

muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, 

pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtului Consiliul Judeţean Brăila la alocarea fondurilor necesare plăţii 

drepturilor băneşti solicitate. 

Prin sentința civilă nr. 738/20.04.2016 Tribunalul Iași respinge excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul Judeţean Brăila. 

Respinge acţiunea, astfel cum a fost precizată şi completată, formulată de către 

Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Iaşi, în numele şi pentru reclamanţi, în contradictoriu cu pârâta Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi pârâtul Consiliul Judeţean Brăila.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul 

Judeţean Brăila, instanţa constată că aceasta este neîntemeiată, urmând să o respingă.  

Astfel, potrivit disp. art. 4 din H.G. nr.1434/2004, „Prin hotărâre a consiliului 

judeţean, respectiv a consiliului local al sectorului municipiului Bucureşti, se înfiinţează 
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Direcţia generală şi se aprobă structura organizatorică, numărul de personal, precum şi 

finanţarea acestei direcţii. (2) Consiliile judeţene, respectiv consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti, aprobă, prin hotărâre, regulamentul de organizare şi funcţionare a 

Direcţiei generale, pe baza prevederilor regulamentului-cadru aprobat prin prezenta hotărâre. 

(3) Atribuţiile Direcţiei generale, prevăzute în regulamentul-cadru, se completează cu alte 

atribuţii, în funcţie de caracteristicile sociale ale unităţilor administrativ-teritoriale şi ale 

subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti”, iar potrivit disp. art. 8 

„Finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetele locale ale judeţelor, respectiv din 

bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”. 

Prin urmare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila este 

înființată în subordinea Consiliului Județean Brăila, care îi aprobă structura organizatorică și 

finanțarea, iar finanţarea Direcţiei generale se asigură din bugetul local judeţean. 

În consecinţă, calitatea procesuală pasivă a pârâtului Consiliul Județean Brăila este 

justificată pentru capătul de cerere privind obligarea la alocarea sumelor necesare, acestui 

pârât revenindu-i obligația de a asigura finanțarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Brăila. 

Pe fond, analizând actele şi lucrările dosarului cauzei, instanţa reţine următoarea 

situaţie de fapt: 

Reclamanţii sunt salariaţii pârâtei Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Brăila, desfăşurându-şi activitatea la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor 

Adulte cu Handicap „B.”, jud. Brăila. 

Prin acţiunea introductivă, astfel cum a fost precizată, reclamanţii au solicitat 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 

14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. De asemenea, reclamanţii au 

solicitat şi obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres 

şi muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 

75%, pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, 

sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei DGASPC Brăila la plata 

sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi 

sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi 

dobânda legală, instanţa constată că acesta este neîntemeiat. 

Astfel, potrivit contractelor individuale de muncă ale reclamanţilor, programul de 

lucru al acestora este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pârâta precizând însă că repartizarea 

programului de lucru s-a realizat în mod inegal, pentru asigurarea continuităţii activităţii. 

Astfel, potrivit disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 283/2011, „În anul 2012, munca 

suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din 

sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în 

zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 

reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor 

compensa numai cu timp liber corespunzător”. 

Aceste dispoziţii legale s-au aplicat şi în anul 2013, potrivit disp. art. 2 din O.U.G. nr. 

84/2012. 
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Potrivit disp. art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, „În anul 2014, munca 

suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din 

sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în 

zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 

reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor 

compensa numai cu timp liber corespunzător”.  

Tot astfel, potrivit disp. art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014, „În anul 2015, munca 

suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din 

sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în 

zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu 

reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor 

compensa numai cu timp liber corespunzător”. 

În consecinţă, din cuprinsul dispoziţiilor legale menţionate rezultă că în perioada 2012 

– 2015, personalul din sectorul bugetar nu beneficiază de spor de 100% la salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în zilele de sărbători legale, ci doar de 

timp liber corespunzător. 

Pentru aceste considerente, instanţa reţine că este neîntemeiat capătul de cerere având 

ca obiect obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. 

De asemenea, instanţa reţine că este neîntemeiat şi capătul de cerere având ca obiect 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Astfel, potrivit disp. art. 15 alin. 1 din cap. II, anexa III la Legea nr. 284/2010, „În 

unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără cazare, în raport cu condiţiile în care se 

desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele 

categorii de sporuri: a) pentru condiţii deosebit de periculoase, un spor de până la 75% din 

salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; b) pentru 

condiţii grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului 

lucrat la locurile de muncă respective; c) pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă 

socială aflate în localităţi izolate situate la altitudine, care au căi de acces dificile sau unde 

atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 20% din salariul de bază; d) 

pentru condiţii periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, 

corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; e) pentru activităţi care se 

desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi stres sau risc, un spor de până la 15% din salariul 

de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective”. Potrivit alin. 2 al 

aceluiaşi articol, „Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, 

precum şi condiţiile de acordare a acestuia se stabilesc de către ordonatorul de credite, cu 

consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din 

regulamentul elaborat potrivit prezentei legi, având la bază buletinele de determinare sau, 

după caz, expertizare, emise de către autorităţile abilitate în acest sens”. 
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În speţă, prin Dispoziţia nr. 41/07.03.2012 a Consiliului Judeţean Brăila a fost aprobat 

Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

(stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila. 

Din cuprinsul acestui Regulament rezultă că personalul contractual care se ocupă de 

îngrijirea adulţilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu 

Handicap „B.” beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau spor 

pentru condiţii deosebite de muncă (stres), acordat potrivit art. 15 alin. 1 lit. e din cap. II, 

anexa III la Legea nr. 284/2010. De asemenea, potrivit cap. III din Regulament, „cuantumul 

sporului acordat pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi pentru condiţii deosebite de 

muncă (stres), prevăzut în prezentul regulament, se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale 

de până la 15% asupra salariului de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă 

respective”. 

Din cuprinsul anexei la Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

rezultă că salariaţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu Handicap 

„B.” beneficiază de un spor pentru condiţii vătămătoare (stres) sau de un spor pentru condiţii 

deosebite că (stres), spor cuprins între 7% şi 15% din salariul de bază, în funcţie de activitatea 

desfăşurată. 

Dispoziţii similare sunt cuprinse şi în Regulamentele de acordare a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Dispoziţiile Consiliului Judeţean Brăila nr. 

46/12.03.2013 şi nr. 43/19.02.2014. 

În consecinţă, raportat la dispoziţiile legale şi la Regulamentele de acordare sporuri 

menţionate, instanţa reţine faptul că în mod corect reclamanţilor le-a fost acordat un spor 

pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau un spor pentru condiţii deosebite de muncă 

(stres) personalului, în procent de 7% – 15% din salariul de bază, în funcţie de activitatea 

desfăşurată de fiecare salariat. 

În ceea ce priveşte disp. art. I pct. 5 din Legea nr. 71/2015 şi ale Ordinului nr. 

547/2010, anexa 2, lit. E, pct. 6 şi 7, instanţa reţine că aceste dispoziţii legale nu sunt 

aplicabile reclamanţilor. 

Potrivit anexei 2, lit. E, pct. 6 şi 7, la Ordinul nr. 547/2010, beneficiază de un spor de 

50% din salariul de bază, personalul din unităţi de recuperare neuromotorie, recuperare 

neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară şi recuperare neurologică, cu excepţia 

personalului prevăzut la lit. B pct. 1, precum şi personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic. 

Potrivit disp. art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 71/2015, „În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor 

şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 

brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la 

acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 

2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, iar potrivit 
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alin. 11 al aceluiaşi articol, „Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre 

rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după 

anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de 

acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”. 

Prin urmare, dispoziţiile legale menţionate se aplică personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 

Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că este neîntemeiată cererea reclamanţilor de 

obligare a pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015. 

Raportat tuturor considerentelor expuse mai sus, instanţa constată că este neîntemeiată 

acţiunea, astfel cum a fost precizată şi completată, formulată de Sindicatul „NV” al 

Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, în numele şi 

pentru reclamanţi în contradictoriu cu pârâţii Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Brăila şi Consiliul Judeţean Brăila, urmând să o respingă. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Sindicatul „NV” al Salariaţilor din 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, considerând că a fost 

data cu interpretarea si aplicarea greşita a legii. 

Apreciază apelantul, că, în mod greşit instanţa de fond a respins cererea de obligare a 

pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată 

în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, in baza art. 7 alin (1) din Lg. nr. 238/2011, 

art. 9 alin. 1 din OUG nr. 103/2013 si art. 8 alin. 1 din 0U6 nr. 83/2014, nu si in baza 

probelor. Instanța de fond nu a verificat daca reclamanţii au beneficiat de timp liber 

corespunzător, nu a avut în vedere faptul că reclamanţii nu au primit timp liber corespunzător 

deoarece acesta nu le-a fost asigurat de către DGASPC Brăila, iar Consiliul Judeţean Brăila a 

recunoscut că nu a acordat asistenţilor maternali timp liber corespunzător deoarece aceştia nu 

au solicitat. 

In ceea ce priveşte, respingerea capătului de cerere privind obligarea DGASPC Brăila 

la acordarea diferenţei de spor dintre cuantumul sporului pentru stres si condiţii deosebite 

încasat (intre 7-15%) si cuantumul sporului ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012-14.12.2015, consideră apelantul că, așa cum reiese din înscrisurile aflate la 

dosarul cauzei, Centrul de îngrijire si Asistenta a Persoanelor Adulte cu Handicap „B.” este 

un centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap si acestuia i se aplica dispoziţiile art. 

1 alin. 11 OUG nr. 83/2014 si art. 15 alin. 1 lit. a), Cap. II, Anexa III, din Legea nr. 284/2010. 

Solicită apelantul a se observa faptul că, din anul 2010 si până în prezent 

regulamentele de stabilire si acordare a sporurilor în sistemul bugetar nu au fost elaborate si 

condiţiile de munca nu au fost expertizate, instituţiile publice nu au expertizat locurile de 

munca ale salariaților din sistemul bugetar si nici nu au făcut o reevaluare a condiţiilor de 
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munca. Apreciază că prevedere legala se instituie in sensul de a produce efecte si nu pentru a 

nu produce niciun efect timp de 7 ani de la intrarea in vigoare a legii. 

Solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.  

Intimata Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila 

formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

În motivarea poziţiei sale procesuale, intimata DGASPC Brăila cu privire la cererea 

privind plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de 

sărbătoare legală în perioada decembrie 2012 – decembrie 2014, apreciază că este nefondată, 

în raport de prevederile art. 7 alin. 1 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 

80/2010 pentru completarea art. 11 din O.U.G. nr. 37/2008, prevederile art. 2 din O.U.G. nr. 

84/2012 şi prevederile art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, din care rezultă că apelanţii nu 

beneficiază, pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi de sărbătoare legală, de 

un spor de 100% din salariul de bază, ci numai de timp liber corespunzător. În plus, apelanţii 

nu au probat faptul că au prestat muncă în zilele de sărbătoare legală în perioada decembrie 

2012 – decembrie 2014.  

În ceea ce priveşte cererea referitoare la munca prestată în zilele de repaus săptămânal, 

intimata arată că, potrivit contractelor individuale de muncă, durata muncii este de 8 ore/zi şi 

40 ore/săptămână, însă pentru asigurarea continuităţii activităţii, repartizarea programului de 

lucru se realizează în mod inegal. Astfel, orele prestate în zilele de sâmbătă şi duminică nu 

reprezintă ore suplimentare, deoarece se încadrează în norma lunară legală. 

Intimatul Consiliul Judeţean Brăila formulează întâmpinare, apreciind că soluţia 

primei instanţe este legală şi temeinică întrucât a fost dată cu respectarea prevederilor legale 

incidente în cauză. 

Referitor la primul capăt de cerere, respectiv, plata sporului de 100% din salariul de 

bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada decembrie 2012-

decembrie 2014, actualizat cu rata inflaţiei şi dobânda legală aferentă până la data plăţii 

efective, consideră că instanţa de fond în mod corect a apreciat că din cuprinsul dispoziţiilor 

legale rezultă că în perioada 2012-2015, personalul din sectorul bugetar nu beneficiază de 

spor de 100% la salariul de bază pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în 

zilele de sărbători legale, ci doar de timp liber corespunzător, care trebuia solicitat în termen 

de 30 de zile de la data prestării muncii în zilele de sărbătoare. 

Relativ la capătul de cerere privind obligarea DGASPC Brăila la acordarea diferenţei 

dintre cuantumul sporului de stres şi muncă în condiţii deosebite încasat (între 7-15%) şi 

cuantumul sporului ce trebuia efectiv plătit 75% pentru perioada decembrie 2012 - decembrie 

2015, suma actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală până la plata efectivă, solicită 

a se observa că instanţa de fond, în mod corect, a reţinut că este neîntemeiat având în vedere 

prevederile legislative în vigoare. 

Consideră că dispoziţiile art. l pct.5 din Legea nr.71/2015 nu se aplică salariaţilor din 

Centrul de îngrijire si Asistenta a Persoanelor Adulte cu Handicap „B.”, apreciind că instanţa 

de fond, în mod corect a reţinut că prin Dispoziţia Consiliului Judeţean Brăila a fost aprobat 

Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

(stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, Dispoziţii similare fiind prevăzute 
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şi pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Dispoziţiile Consiliului Judeţean Brăila nr. 46/2013 

şi 43/2014. 

La termenul de judecată din data de 06.12.2016, instanţa, în baza. art.242 Cod proc. 

civilă a dispus suspendarea judecăţii. 

La data de 25.09.2017, instanţa, din oficiu, a dispus repunerea pe rol a cauzei, în 

vederea perimării apelului. 

La data de 02.10.2017, Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi formulează cerere de repunere pe rol a cauzei, 

întemeiată pe disp. art. 400 şi 415 Cod procedură civilă, solicitând totodată şi judecata în 

lipsă. La aceeaşi dată, apelantul depune precizări prin care solicită respingerea excepţiei de 

perimare a cererii de apel.  

La data de 19.10.2017, intimatul Consiliul Judeţean Brăila a formulat întâmpinare, 

solicitând respingerea cererii de repunere pe rol formulata de apelant ca neavenita şi 

constatarea neîndeplinirii de către Sindicatul „NV” a dispoziţiilor trasate prin încheierea din 

data de 15.11.2016, iar pe fond, respingerea caii de atac formulate de apelantul-reclamant, 

apreciind că dispoziţiile Deciziei ICCJ urmează a fi aplicate în cauză şi a se continua 

procedura de judecată fără a tine cont de încheierea din data de 06.12.2016. 

Solicită respingerea apelului ca nefondat.  

La data de 23.10.2017, I.C.C.J. a trimis la prezenta cauză, dosarul nr. 

XX78/99/2015/a1, în care s-a pronunţat decizia civilă nr. 1276/21.09.2017, prin care s-a 

admis recursul declarat de Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Iaşi împotriva încheierii din data de 06.12.2016 pronunţată de 

Curtea de Apel Iași, fiind trimisă cauza aceleiaşi instanţe pentru continuarea judecăţii.  

În raport de această decizie, s-a dispus citarea părţilor cu menţiunea că „ se vor pune în 

discuţie efectele Deciziei nr. 1276/21.09.2017 a I.C.C.J. şi măsuri procesuale de fond”. 

La data de 27.10.2017, apelantul Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi a depus la dosar precizări şi o cerere prin care 

solicită ca Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila să depună la 

dosar copii de pe certificatele de handicap ale beneficiarilor şi fişele medicale ale acestora. 

Prin precizările depuse la dosar, apelantul în raport de soluţia ICCJ prin Decizia nr. 

1276/21.09.2017, de casare in recurs a încheierii de şedinţa, invocă dispoziţiile art. 500 alin. 

(1) si art. 501 alin. (1) din Codul de procedura civila, apreciind că, ICCJ a statuat faptul ca 

nedepunerea înscrisurilor solicitate nu este de natura sa împiedice desfăşurarea normala a 

procesului, in litigiile de munca sarcina probei revenindu-i angajatorului. 

Având în vedere că prin Decizia nr. 1276/21.09.2017 a I.C.C.J. s-a admis recursul şi s-

a casat încheierea de suspendare a judecării cauzei, în baza art. 421 Cod procedură civilă, 

respinge excepţia de perimare . 

În apel, nu s-au administrat probe, respingându-se solicitarea apelantului ca fiind 

neutila cauzei. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările 

intimatei și dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere, se reţine că prin acţiunea formulata 

reclamanţii, prin sindicat au solicitat obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 

100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 
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14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii 

efective, invocând prevederile art. 142 alin. 2 Codul muncii şi ale art. 2 alin. 1, anexa 3, din 

Legea nr. 284/2010 . 

Raportat la aceasta pretenţie, hotărârea fondului este amplu şi temeinic motivată 

răspunzând tuturor argumentelor expuse de reclamanți, prin cererea dedusă judecății. 

Apelanții, prin reprezentant, prin calea de atac exercitată, reiau argumente expuse și în fața 

primei instanțe, invocând faptul că angajatorul nu a făcut dovada compensării muncii prestate 

în zile de sărbători legale cu timp liber corespunzător, făcând totodata trimitere la legislaţia 

Uniunii Europene. 

Or, se reţine că potrivit art.397 alin.1 C.pr.civ instanţa se pronunţă doar în limitele 

învestirii sale, fără a putea acorda mai mult sau altceva decât s-a solicitat. 

 Pretenţia fiind întemeiată pe instituţia muncii suplimentare, în speţă art.137 şi 142 

C.Muncii, aceasta a fost soluţionată în raport de cauza sa juridică prin raportare la legislaţia 

specială incidentă. În acest sens, interdicțiile legale imperative referitoare la plata muncii 

suplimentare în cadrul instituțiilor bugetare în anii 2012-2015, au fost expres enumerate de 

prima instanța și nu se mai impun a fi reluate. 

Din aceasta perspectivă, tezele defensive din apel referitoare la neacordarea de către 

angajator a timpului liber corespunzător sunt nepertinente, în condiţiile în care instanţa nu a 

fost învestită cu o pretenţie privitoare la îndeplinirea în natură a acestei obligaţii şi nici cu o 

acţiune în răspundere civilă, întemeiată pe un fapt ilicit contractual pentru a verifica angajarea 

răspunderii în temeiul art.253 C.muncii. Acţiunea a vizat exclusiv aşa cum s-a precizat 

anterior „plata sporului de 100%”, spor însă prohibit legal de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 

283/2011, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, disp. art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 8 

alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014. 

În ceea ce priveşte reglementările Uniunii Europene, invocate de către apelanţi se 

reţine că prin dispoziţiile art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

(2012/C 326/02) 
1
s-a consacrat, cu titlu de drept fundamental, „ Orice lucrător are dreptul la o 

limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și 

la o perioadă anuală de concediu plătit.” 

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. 

Or, în sensul Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 

4 noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, care a codificat 

vechea directiva 93/104 modificată prin Directiva 2000/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 2000, de esenţa dreptului lucrătorului în ceea ce priveşte organizarea 

timpului de lucru este dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi nu dreptul la plata unor sporuri 

băneşti. În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut că Directiva, vizând” 
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armonizare la nivelul Uniunii Europene în materie de organizare a timpului de lucru, 

urmărește garantarea unei mai bune protecții a securității și a sănătății lucrătorilor, 

acordându-le dreptul de a beneficia de perioade minime de repaus – în special zilnic și 

săptămânal –, precum și de pauze adecvate și prevăzând un plafon de 48 de ore pentru 

durata medie a săptămânii de lucru, limită maximă în privința căreia se precizează expres că 

include orele suplimentare (a se vedea Hotărârea din 3 octombrie 2000, Simap, C-303/98, 

Rec., p. I-7963, punctul 49, Hotărârea din 26 iunie 2001, BECTU, C-173/99, Rec., p. I-4881, 

punctele 37 și 38, precum și Hotărârea din 9 septembrie 2003, Jaeger, C-151/02, Rec., 

p. I-8389, punctul 46). Diferitele prevederi cuprinse în directiva menționată în materia duratei 

maxime de lucru și a timpului minim de repaus constituie norme ale dreptului social al 

Uniunii de o importanță deosebită, de care trebuie să beneficieze toți lucrătorii în calitate de 

cerințe minime necesare pentru a asigura protecția securității și a sănătății acestora (a se 

vedea Hotărârea din 1 decembrie 2005, Dellas și alții, C-14/04, Rec., p. I-10253)” 

În concluzie şi din aceasta perspectivă, pretenţia reclamanţilor apelanţi este 

neîntemeiată, în condiţiile în care dreptul Uniunii Europene nu conferă lucrătorului un drept 

pecuniar în raport de munca prestată suplimentară, ci impune imperativ respectarea timpilor 

de repaus. Nerespectarea de către angajator a acestei obligaţii poate conduce, în condiţiile în 

care sunt întrunite toate condiţiile, la antrenarea răspunderii patrimoniale contractuale, dar 

aceasta instituţie rămâne distinctă ca natură şi cauză juridică de obligaţia legala de plata a unui 

spor, într-un cuantum fix, aşa cum au pretins reclamanţii. 

În consecinţă, pentru toate aceste considerente, apelul referitor la primul capăt de 

cerere este nefondat, urmând a fi respins. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere, reclamanţii au solicitat obligarea 

pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă în condiţii 

deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă actualizată cu 

indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Potrivit temeiului juridic pe care se întemeiază pretenţia, art. 15 alin.1 lit.a din 

Capitolul II, Anexa III la Legea 284/2010” În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără 

cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea 

prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii deosebit de 

periculoase, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la 

locurile de muncă respective”. 

În raport de obiectul pretenţiei, Curtea de Apel are în vedere statuările obligatorii ale 

Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie din Decizia nr.10/2017 privind examinarea sesizării 

formulate de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

210 din 28 martie 2017, potrivit cărora: ”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 

21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi 

art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) art. 7 alin. 

(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, începând cu data de 1 ianuarie 2011, pentru 

http://lege5.ro/App/Document/ge2tinjugm4a/decizia-nr-10-2017-privind-examinarea-sesizarii-formulate-de-curtea-de-apel-iasi-sectia-litigii-de-munca-si-asigurari-sociale-in-vederea-dezlegarii-unor-chestiuni-de-drept
http://lege5.ro/App/Document/ge2tinjugm4a/decizia-nr-10-2017-privind-examinarea-sesizarii-formulate-de-curtea-de-apel-iasi-sectia-litigii-de-munca-si-asigurari-sociale-in-vederea-dezlegarii-unor-chestiuni-de-drept
http://lege5.ro/App/Document/ge2tinjugm4a/decizia-nr-10-2017-privind-examinarea-sesizarii-formulate-de-curtea-de-apel-iasi-sectia-litigii-de-munca-si-asigurari-sociale-in-vederea-dezlegarii-unor-chestiuni-de-drept
http://lege5.ro/App/MonitorOficial/mongi2taobzg4/monitorul-oficial-partea-i-nr-210-28-03-2017
http://lege5.ro/App/MonitorOficial/mongi2taobzg4/monitorul-oficial-partea-i-nr-210-28-03-2017
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familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate“, locurile de muncă, categoriile de 

personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiilor de acordare a acestora sunt cele stabilite 

prin regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.547/2010, în conformitate cu 

prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice.” 

A reținut instanța supremă în argumentare, că „În cuprinsul anexei la Ordinul nr. 

42/77/2011, la pct. II lit. B, se menționează expres că „Sporurile pentru condiții de muncă 

stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor 

prevăzute la art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de 

aceste sporuri și numai în măsura în care activitatea se desfășoară în aceleași condiții de 

muncă.  

În acest context, cu toate că prin art. 39 al Legii-cadru nr. 284/2010 au fost abrogate 

Legea-cadru nr. 330/2009 și Ordinul nr. 547/2010, ca act accesoriu acestei legi, în 

conformitate cu prevederile pct. II lit. B din anexa la Ordinul nr. 42/77/2011, prevederile 

Legii-cadru nr. 330/2009 continuă să își producă efectele în prezent. 

Cu alte cuvinte, Ordinul nr. 547/2010 continuă să își producă efectele și ulterior datei 

de 1 ianuarie 2011, ca urmare a trimiterii exprese făcute prin dispozițiile Ordinului nr. 

42/77/2011 la aplicarea Legii-cadru nr. 330/2009, care reglementează sporurile pentru condiții 

de muncă ce vor fi acordate până la aprobarea unui regulament în conformitate cu dispozițiile 

art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010. 

Supraviețuirea Legii-cadru nr. 330/2009 și a normelor sale de aplicare, precum cele 

menționate în Ordinul nr. 547/2010, ulterior abrogării sale prin art. 39 din Legea-cadru nr. 

284/2010, constituie una dintre cele două excepții acceptate de la principiile care guvernează 

acțiunea legii civile în timp (principiul neretroactivității legii civile noi și principiul aplicării 

imediate a legii civile noi), fiind prevăzută expres în anexa la Ordinul nr. 42/77/2011 (la pct. 

II lit. B), circumscrisă unei situații determinate (aceea a sporurilor pentru condiții de muncă) 

și justificată de imposibilitatea aplicării legii noi, din perspectiva art. 21 din Legea-cadru nr. 

284/2010 (prin care reglementează aceste sporuri), ca urmare a prorogării succesive a intrării 

în vigoare a acestui articol până la 1 ianuarie 2017.” 

Astfel, Anexa II.2 din Legea nr. 330/2009 reglementează salarizarea personalului din 

unităţi sanitare de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, asistentul social fiind 

salarizat la nivel egal cu asistentul medical. 

Potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 la Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile 

de baza aprobat prin Ordinul MS 547/2010 beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap neuropsihic  

Potrivit anexei 3 lit. B pct.19 din acelaşi act normativ beneficiază de un spor de 15% 

personalul din unităţile de asistenţă socială, respectiv centre rezidentiale, centre de zi şi 

servicii acordate în strada, unitati de îngrijiri la domiciliu, inclusiv servicii de asistenta 

maternală, precum şi unităţile medico-sociale. 

Din modul de reglementare rezultă că doar personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic beneficiază de un spor de 50%, în schimb, 

personalul din alte unităţi de asistenţă socială beneficiază de un spor de 15%. 

În consecinţă, interpretarea coroborată a acestor texte de lege şi în lumina dezlegării 

obligatorii data de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia 10/2017 conduc la concluzia 
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că în baza Anexei II din Legea 330/2009 şi Legii 284/2010 cu referire la pct. II lit. B din 

Ordinul nr. 42/77/2011 şi Ordinul 547/2010, reîncadrarea personalului în anul 2011 în baza 

art.1 din Legea 285/2010 şi stabilirea drepturilor salariale s-a realizat cu respectarea 

dispoziţiei legale de menținere a sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-

cadru nr. 330/2009, care s-au acordat până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 

din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai 

în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă.  

În consecinţă, pentru perioada 14.12.2012-09.04.2015, sporul pentru condiţii deosebit 

de periculoase potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 din Ordinul 547/2010 a putut fi stabilit exclusiv în 

favoarea asistenţilor sociali care beneficiau de acest spor, la data intrării în vigoare a Legii 

284/2010. Or, reclamanţii nu au făcut dovada că au beneficiat de aceste sporuri în temeiul 

Legii 330/2009 , întreg eșafodajul acţiunii fiind de altfel greşit construit , întemeiată pe 

prevederile Legii nr. 284/2010, inaplicabile în cauză. 

În ceea ce priveşte prevederile Regulamantelor de acordare a sporului pentru condiţii 

vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila acestea sunt 

lipsite de relevanţa cu privire la pretenţia formulata care (deşi este lacunară şi neclară), 

vizează în esenţă acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi nu a sporului 

de stres sau condiţii deosebite.  

În ceea ce priveşte prevederile art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 

83/2014 se reţine că acestea prevăd: „Prin derogare de la prevederile alin 2, personalul care 

îşi desfășoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi alte 

centre rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice nou-înființate sau 

reorganizate după anul 2009, beneficiază de sporul pentru condiții deosebit de periculoase, 

în mod similar cu personalul din centrele de recuperate şi reabilitare care în luna decembrie 

2014 a beneficiat de acest spor, în condițiile în care personalul îşi desfășoară activitatea în 

aceleași condiții”. 

Or, aşa cum a reţinut corect şi prima instanţa dispoziţiile legale menţionate se aplică 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-

înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 

În acelaşi sens, faţă de solicitarea apelanţilor prin reprezentant privind depunerea la 

dosar a certificatelor de handicap ale beneficiarilor, în raport de obiectul investirii instanţei, s-

a apreciat că proba este neutilă, dar şi neconcludentă, în condiţiile în care încadrarea în grad 

de handicap a beneficiarului este lipsită de orice relevanţă procesuală. Din punct de vedere al 

aplicării prevederilor art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 83/2014 

interesează certificarea sau omologarea locului de muncă ca atare într-una din categoriile 

nominalizate de lege, respectiv, „Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică” sau 

„Centru Rezidenţial pentru Persoane cu Afecţiuni Neuropsihiatrice”, dovada neprodusă în 

cauză de către apelanţi, aceştia fiind angajaţi la Centrul de îngrijire şi Asistenţă a persoanelor 

adulte cu handicap „B.”, jud. Brăila. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, soluţia primei instanţe este legală şi 

temeinică, motiv pentru care şi sub aspectul celui de al doilea capăt de cerere apelul este 

respins ca nefondat. 
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Pentru aceste considerente, în baza art.480 C.pr.civ, Curtea respinge apelul declarat de 

Sindicatul „NV” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi, împotriva sentinţei civile 

nr. 738/20.04.2016 a Tribunalului Iaşi, sentinţă pe care o păstrează.  

6. Asistenți sociali din unităţi de asistenţă socială. Spor pentru stres şi muncă în 

condiţii deosebite solicitat în baza art. 15 alin.1 lit.a din Capitolul II, Anexa 

III la Legea 284/2010 

Personalul din centrele de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap 

neuropsihic beneficiază de un spor de 50%, în schimb, personalul din alte unităţi 

de asistenţă socială beneficiază de un spor de 15%. 

Temei de drept: Legea 284/2010,Regulamentul privind acordarea sporurilor la 

salariile de baza aprobat prin Ordinul MS 547/2010) 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale Decizia civilă nr. 650/31 

octombrie 2017 

Prin contestaţia înregistrată pe rolul Tribunalului Iași la data de 15.12.2017 sub nr. 

XYZ8/99/2015, Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Iaşi, în numele şi pentru reclamanţi, a chemat în judecată pe pârâţii 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi Consiliul Judeţean 

Brăila, solicitând următoarele: 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi 

muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, 

pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective; 

- obligarea pârâtului Consiliul Judeţean Brăila la alocarea fondurilor necesare plăţii 

drepturilor băneşti solicitate. 

Prin sentința civilă nr. 738/20.04.2016 Tribunalul Iași respinge excepţia lipsei calităţii 

procesuale pasive a pârâtului Consiliul Judeţean Brăila. 

Respinge acţiunea, astfel cum a fost precizată şi completată, formulată de către 

Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Iaşi în numele şi pentru reclamanţii membri de sindicat în contradictoriu cu pârâta Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila şi pârâtul Consiliul Judeţean 

Brăila.  

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„În ceea ce priveşte excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului Consiliul 

Judeţean Brăila, instanţa constată că aceasta prin raportare la disp. art. 4 din H.G. 

nr.1434/2004, pe care le citează. 
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Pe fond, instnța reține că reclamanţii sunt salariaţii pârâtei Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, desfăşurându-şi activitatea la Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă a Persoanelor Adulte cu Handicap Bărăganul, jud. Brăila. 

Prin acţiunea introductivă, astfel cum a fost precizată, reclamanţii au solicitat 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca 

prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 

14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. De asemenea, reclamanţii au 

solicitat şi obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres 

şi muncă în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 

75%, pentru perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, 

sumă actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

În ceea ce priveşte cererea reclamanţilor de obligare a pârâtei DGASPC Brăila la plata 

sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi 

sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi 

dobânda legală, instanţa constată că acesta este neîntemeiat. 

Astfel, potrivit contractelor individuale de muncă ale reclamanţilor, programul de 

lucru al acestora este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pârâta precizând însă că repartizarea 

programului de lucru s-a realizat în mod inegal, pentru asigurarea continuităţii activităţii. 

Citează instanța disp. art. 7 alin. 1 din Legea nr. 283/2011, art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 

103/2013, art. 8 alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014. 

Reține că din cuprinsul dispoziţiilor legale menţionate rezultă că în perioada 2012 – 

2015, personalul din sectorul bugetar nu beneficiază de spor de 100% la salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de repaus săptămânal şi în zilele de sărbători legale, ci doar de 

timp liber corespunzător. 

Pentru aceste considerente, instanţa reţine că este neîntemeiat capătul de cerere având 

ca obiect obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază 

pentru munca prestată în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală. 

De asemenea, instanţa reţine că este neîntemeiat şi capătul de cerere având ca obiect 

obligarea pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă 

actualizată cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Citează instanța disp. art. 15 din cap. II, anexa III la Legea nr. 284/2010. 

În speţă, prin Dispoziţia nr. 41/07.03.2012 a Consiliului Judeţean Brăila a fost aprobat 

Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru condiţii vătămătoare de muncă 

(stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila. 

Din cuprinsul acestui Regulament rezultă că personalul contractual care se ocupă de 

îngrijirea adulţilor în cadrul Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu 

Handicap Bărăganul beneficiază de spor pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau 

spor pentru condiţii deosebite de muncă (stres), acordat potrivit art. 15 alin. 1 lit. e din cap. II, 

anexa III la Legea nr. 284/2010. De asemenea, potrivit cap. III din Regulament, „cuantumul 

sporului acordat pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi pentru condiţii deosebite de 
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muncă (stres), prevăzut în prezentul regulament, se stabileşte prin aplicarea cotei procentuale 

de până la 15% asupra salariului de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă 

respective”. 

Din cuprinsul anexei la Regulamentul de acordare, în anul 2012, a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

rezultă că salariaţii Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoanele Adulte cu Handicap 

Bărăganul beneficiază de un spor pentru condiţii vătămătoare (stres) sau de un spor pentru 

condiţii deosebite că (stres), spor cuprins între 7% şi 15% din salariul de bază, în funcţie de 

activitatea desfăşurată. 

Dispoziţii similare sunt cuprinse şi în Regulamentele de acordare a sporului pentru 

condiţii vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului 

contractual din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila, 

pentru anii 2013 şi 2014, aprobate prin Dispoziţiile Consiliului Judeţean Brăila nr. 

46/12.03.2013 şi nr. 43/19.02.2014. 

În consecinţă, raportat la dispoziţiile legale şi la Regulamentele de acordare sporuri 

menţionate, instanţa reţine faptul că în mod corect reclamanţilor le-a fost acordat un spor 

pentru condiţii vătămătoare de muncă (stres) sau un spor pentru condiţii deosebite de muncă 

(stres) personalului, în procent de 7% – 15% din salariul de bază, în funcţie de activitatea 

desfăşurată de fiecare salariat. 

În ceea ce priveşte disp. art. I pct. 5 din Legea nr. 71/2015 şi ale Ordinului nr. 

547/2010, anexa 2, lit. E, pct. 6 şi 7, instanţa reţine că aceste dispoziţii legale nu sunt 

aplicabile reclamanţilor. 

Potrivit anexei 2, lit. E, pct. 6 şi 7, la Ordinul nr. 547/2010, beneficiază de un spor de 

50% din salariul de bază, personalul din unităţi de recuperare neuromotorie, recuperare 

neuropsihomotorie, recuperare neuromusculară şi recuperare neurologică, cu excepţia 

personalului prevăzut la lit. B pct. 1, precum şi personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic. 

Potrivit disp. art. 1 alin. 2 din O.U.G. nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 71/2015, „În anul 2015, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor 

şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul 

brut, solda lunară brută/salariul lunar brut, indemnizaţia brută de încadrare se menţine la 

acelaşi nivel cu cel ce se acordă personalului plătit din fonduri publice pentru luna decembrie 

2014, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”, iar potrivit 

alin. 11 al aceluiaşi articol, „Prin derogare de la prevederile alin. (2), personalul care îşi 

desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre 

rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după 

anul 2009 beneficiază de sporul pentru condiţii deosebit de periculoase în mod similar cu 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice care în luna decembrie 2014 a beneficiat de 

acest spor, în măsura în care personalul îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii”. 

Prin urmare, dispoziţiile legale menţionate se aplică personalului care îşi desfăşoară 

activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale 

pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 
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Pe cale de consecinţă, instanţa reţine că este neîntemeiată cererea reclamanţilor de 

obligare a pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă 

în condiţii deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru 

perioada 14.12.2012 – 14.12.2015. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Iaşi, considerând că a fost data cu 

interpretarea si aplicarea greşita a legii. 

Apreciază apelantul, că, în mod greşit instanţa de fond a respins cererea de obligare a 

pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 100% din salariul de bază pentru munca prestată 

în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale, în perioada 14.12.2012 – 14.12.2015, 

actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală, in baza art. 7 alin (1) din Lg. nr. 238/2011, 

art. 9 alin. 1 din OUG nr. 103/2013 si art. 8 alin. 1 din 0U6 nr. 83/2014, nu si in baza 

probelor. Instanța de fond nu a verificat daca reclamanţii au beneficiat de timp liber 

corespunzător, nu a avut în vedere faptul că reclamanţii nu au primit timp liber corespunzător 

deoarece acesta nu le-a fost asigurat de către DGASPC Brăila, iar Consiliul Judeţean Brăila a 

recunoscut că nu a acordat asistenţilor maternali timp liber corespunzător deoarece aceştia nu 

au solicitat. 

In ceea ce priveşte, respingerea capătului de cerere privind obligarea DGASPC Brăila 

la acordarea diferenţei de spor dintre cuantumul sporului pentru stres si condiţii deosebite 

încasat (intre 7-15%) si cuantumul sporului ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012-14.12.2015, consideră apelantul că, așa cum reiese din înscrisurile aflate la 

dosarul cauzei, Centrul de îngrijire si Asistenta a Persoanelor Adulte cu Handicap Bărăganu 

este un centru rezidenţial pentru persoane adulte cu handicap si acestuia i se aplica dispoziţiile 

art. 1 alin. 11 OUG nr. 83/2014 si art. 15 alin. 1 lit. a), Cap. II, Anexa III, din Legea nr. 

284/2010. 

Solicită apelantul a se observa faptul că, din anul 2010 si până în prezent 

regulamentele de stabilire si acordare a sporurilor în sistemul bugetar nu au fost elaborate si 

condiţiile de munca nu au fost expertizate, instituţiile publice nu au expertizat locurile de 

munca ale salariaților din sistemul bugetar si nici nu au făcut o reevaluare a condiţiilor de 

munca. Apreciază că prevedere legala se instituie in sensul de a produce efecte si nu pentru a 

nu produce niciun efect timp de 7 ani de la intrarea in vigoare a legii. 

Solicită admiterea apelului, astfel cum a fost formulat.  

Intimata Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila 

formulează întâmpinare prin care solicită respingerea apelului ca nefondat. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei și 

dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

În ceea ce priveşte primul capăt de cerere, se reţine că prin acţiunea formulata 

reclamanţii, prin sindicat au solicitat obligarea pârâtei DGASPC Brăila la plata sporului de 

100% din salariul de bază pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală în perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, actualizat cu indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii 

efective, invocând prevederile art. 142 alin. 2 Codul muncii şi ale art. 2 alin. 1, anexa 3, din 

Legea nr. 284/2010 . 

Raportat la aceasta pretenţie, hotărârea fondului este amplu şi temeinic motivată 

răspunzând tuturor argumentelor expuse de reclamanți, prin cererea dedusă judecății. 
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Apelanții, prin reprezentant, prin calea de atac exercitată, reiau argumente expuse și în fața 

primei instanțe, invocând faptul că angajatorul nu a făcut dovada compensării muncii prestate 

în zile de sărbători legale cu timp liber corespunzător, făcând totodată trimitere la legislaţia 

Uniunii Europene. 

Or, se reţine că potrivit art.397 alin.1 C.pr.civ instanţa se pronunţă doar în limitele 

învestirii sale, fără a putea acorda mai mult sau altceva decât s-a solicitat. 

Pretenţia fiind întemeiată pe instituţia muncii suplimentare, în speţă art.137 şi 142 

C.Muncii, aceasta a fost soluţionată în raport de cauza sa juridică prin raportare la legislaţia 

specială incidentă. În acest sens, interdicțiile legale imperative referitoare la plata muncii 

suplimentare în cadrul instituțiilor bugetare în anii 2012-2015, au fost expres enumerate de 

prima instanța și nu se mai impun a fi reluate. 

Din această perspectivă, tezele defensive din apel referitoare la neacordarea de către 

angajator a timpului liber corespunzător sunt nepertinente, în condiţiile în care instanţa nu a 

fost învestită cu o pretenţie privitoare la îndeplinirea în natură a acestei obligaţii şi nici cu o 

acţiune în răspundere civilă, întemeiată pe un fapt ilicit contractual pentru a verifica angajarea 

răspunderii în temeiul art.253 C.muncii. Acţiunea a vizat exclusiv aşa cum s-a precizat 

anterior „plata sporului de 100%”, spor însă prohibit legal de art. 7 alin. 1 din Legea nr. 

283/2011, art. 2 din O.U.G. nr. 84/2012, disp. art. 9 alin. 1 din O.U.G. nr. 103/2013, art. 8 

alin. 1 din O.U.G. nr. 83/2014. 

În ceea ce priveşte reglementările Uniunii Europene, invocate de către apelanţi se 

reţine că prin dispoziţiile art.31 alin.2 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene 

(2012/C 326/02) s-a consacrat, cu titlu de drept fundamental, „ Orice lucrător are dreptul la o 

limitare a duratei maxime de muncă și la perioade de odihnă zilnică și săptămânală, precum și 

la o perioadă anuală de concediu plătit.” 

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. 

Or, în sensul Directivei 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 

noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, care a codificat 

vechea directiva 93/104 modificată prin Directiva 2000/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 2000, de esenţa dreptului lucrătorului în ceea ce priveşte organizarea 

timpului de lucru este dreptul la repaus zilnic şi săptămânal şi nu dreptul la plata unor sporuri 

băneşti. În acest sens, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a reţinut că Directiva, vizând” 

armonizare la nivelul Uniunii Europene în materie de organizare a timpului de lucru, 

urmărește garantarea unei mai bune protecții a securității și a sănătății lucrătorilor, acordându 

le dreptul de a beneficia de perioade minime de repaus – în special zilnic și săptămânal –, 

precum și de pauze adecvate și prevăzând un plafon de 48 de ore pentru durata medie a 

săptămânii de lucru, limită maximă în privința căreia se precizează expres că include orele 

suplimentare (a se vedea Hotărârea din 3 octombrie 2000, Simap, C 303/98, Rec., p. I 7963, 

punctul 49, Hotărârea din 26 iunie 2001, BECTU, C 173/99, Rec., p. I 4881, punctele 37 și 
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38, precum și Hotărârea din 9 septembrie 2003, Jaeger, C 151/02, Rec., p. I 8389, punctul 46). 

Diferitele prevederi cuprinse în directiva menționată în materia duratei maxime de lucru și a 

timpului minim de repaus constituie norme ale dreptului social al Uniunii de o importanță 

deosebită, de care trebuie să beneficieze toți lucrătorii în calitate de cerințe minime necesare 

pentru a asigura protecția securității și a sănătății acestora (a se vedea Hotărârea din 1 

decembrie 2005, Dellas și alții, C 14/04, Rec., p. I 10253)” 

În concluzie şi din aceasta perspectivă, pretenţia reclamanţilor apelanţi este 

neîntemeiată, în condiţiile în care dreptul Uniunii Europene nu conferă lucrătorului un drept 

pecuniar în raport de munca prestată suplimentară, ci impune imperativ respectarea timpilor 

de repaus. Nerespectarea de către angajator a acestei obligaţii poate conduce, în condiţiile în 

care sunt întrunite toate condiţiile, la antrenarea răspunderii patrimoniale contractuale, dar 

aceasta instituţie rămâne distinctă ca natură şi cauză juridică de obligaţia legala de plata a unui 

spor, într-un cuantum fix, aşa cum au pretins reclmanţii. 

În consecinţă, pentru toate aceste considerente, apelul referitor la primul capăt de 

cerere este nefondat, urmând a fi respins. 

În ceea ce priveşte cel de al doilea capăt de cerere, reclamanţii au solicitat obligarea 

pârâtei DGASPC Brăila la acordarea diferenţei dintre sporul pentru stres şi muncă în condiţii 

deosebite încasat (între 7 – 15%) şi sporul ce trebuia efectiv plătit de 75%, pentru perioada 

14.12.2012 – 14.12.2015, potrivit art. 15 lit. a din Legea nr. 284/2010, sumă actualizată cu 

indicele de inflaţie şi dobânda legală la data plăţii efective. 

Potrivit temeiului juridic pe care se întemeiază pretenţia, art. 15 alin.1 lit.a din 

Capitolul II, Anexa III la Legea 284/2010” În unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără 

cazare, în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, pot fi acordate, cu respectarea 

prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: a) pentru condiţii deosebit de 

periculoase, un spor de până la 75% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la 

locurile de muncă respective” 

În raport de obiectul pretenţiei, Curtea de Apel are în vedere statuările obligatorii ale 

Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie din Decizia nr.10/2017 privind examinarea sesizării 

formulate de Curtea de Apel Iași – Secția litigii de muncă și asigurări sociale, în vederea 

pronunţării unei hotărâri prealabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

210 din 28 martie 2017, potrivit cărora: ”În interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 

21 din Legea-cadru nr. 284/2010, raportat la dispoziţiile art. 1 alin. (2) din Legea nr. 

285/2010, art. II art. 1 alin. (2) şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

80/2010, art. 1 şi art. 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2012, art. 1 alin. (2) şi 

art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013, art. 1 alin. (2) şi art. 7 

alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 şi art. 1 alin. (2) şi art. 6 alin. (1) 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, începând cu data de 1 ianuarie 2011, 

pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate“, locurile de muncă, categoriile de 

personal, mărimea concretă a sporurilor şi condiţiilor de acordare a acestora sunt cele stabilite 

prin regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr.547/2010, în conformitate cu 

prevederile notei din anexa nr. II/2 la Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri publice.” 

A reținut instanța supremă în argumentare, că „În cuprinsul anexei la Ordinul nr. 

42/77/2011, la pct. II lit. B, se menționează expres că „Sporurile pentru condiții de muncă 
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stabilite în baza Legii-cadru nr. 330/2009 se acordă până la aprobarea regulamentelor 

prevăzute la art. 21 din Legea- cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de 

aceste sporuri și numai în măsura în care activitatea se desfășoară în aceleași condiții de 

muncă.  

În acest context, cu toate că prin art. 39 al Legii-cadru nr. 284/2010 au fost abrogate 

Legea-cadru nr. 330/2009 și Ordinul nr. 547/2010, ca act accesoriu acestei legi, în 

conformitate cu prevederile pct. II lit. B din anexa la Ordinul nr. 42/77/2011, prevederile 

Legii-cadru nr. 330/2009 continuă să își producă efectele în prezent. 

Cu alte cuvinte, Ordinul nr. 547/2010 continuă să își producă efectele și ulterior datei 

de 1 ianuarie 2011, ca urmare a trimiterii exprese făcute prin dispozițiile Ordinului nr. 

42/77/2011 la aplicarea Legii-cadru nr. 330/2009, care reglementează sporurile pentru condiții 

de muncă ce vor fi acordate până la aprobarea unui regulament în conformitate cu dispozițiile 

art. 21 din Legea-cadru nr. 284/2010. 

Supraviețuirea Legii-cadru nr. 330/2009 și a normelor sale de aplicare, precum cele 

menționate în Ordinul nr. 547/2010, ulterior abrogării sale prin art. 39 din Legea-cadru nr. 

284/2010, constituie una dintre cele două excepții acceptate de la principiile care guvernează 

acțiunea legii civile în timp (principiul neretroactivității legii civile noi și principiul aplicării 

imediate a legii civile noi), fiind prevăzută expres în anexa la Ordinul nr. 42/77/2011 (la pct. 

II lit. B), circumscrisă unei situații determinate (aceea a sporurilor pentru condiții de muncă) 

și justificată de imposibilitatea aplicării legii noi, din perspectiva art. 21 din Legea-cadru nr. 

284/2010 (prin care reglementează aceste sporuri), ca urmare a prorogării succesive a intrării 

în vigoare a acestui articol până la 1 ianuarie 2017.” 

Astfel, Anexa II.2 din Legea nr. 330/2009 reglementează salarizarea personalului din 

unităţi sanitare de asistenţă socială şi de asistenţă medico-socială, asistentul social fiind 

salarizat la nivel egal cu asistentul medical. 

Potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 la Regulamentul privind acordarea sporurilor la salariile 

de baza aprobat prin Ordinul MS 547/2010 beneficiază de un spor de 50% din salariul de baza 

personalul din centrele de recuperare şi reabilitare persoane cu handicap neuropsihic  

Potrivit anexei 3 lit. B pct.19 din acelaşi act normativ beneficiază de un spor de 15% 

personalul din unităţile de asistenţă socială, respectiv centre rezidentiale, centre de zi şi 

servicii acordate în strada, unitati de îngrijiri la domiciliu, inclusiv servicii de asistenta 

maternală, precum şi unităţile medico-sociale. 

Din modul de reglementare rezultă că doar personalul din centrele de recuperare şi 

reabilitare persoane cu handicap neuropsihic beneficiază de un spor de 50%, în schimb, 

personalul din alte unităţi de asistenţă socială beneficiază de un spor de 15%. 

În consecinţă, interpretarea coroborată a acestor texte de lege şi în lumina dezlegării 

obligatorii data de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie prin Decizia 10/2017 conduc la concluzia 

că în baza Anexei II din Legea 330/2009 şi Legii 284/2010 cu referire la pct. II lit. B din 

Ordinul nr. 42/77/2011 şi Ordinul 547/2010, reîncadrarea personalului în anul 2011 în baza 

art.1 din Legea 285/2010 şi stabilirea drepturilor salariale s-a realizat cu respectarea 

dispoziţiei legale de menținere a sporurile pentru condiţii de muncă stabilite în baza Legii-

cadru nr. 330/2009, care s-au acordat până la aprobarea regulamentelor prevăzute la art. 21 

din Legea-cadru nr. 284/2010 numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri şi numai 

în măsura în care activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii de muncă.  
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În consecinţă, pentru perioada 14.12.2012-09.04.2015, sporul pentru condiţii deosebit 

de periculoase potrivit Anexei 2 lit.E pct.7 din Ordinul 547/2010 a putut fi stabilit exclusiv în 

favoarea asistenţilor sociali care beneficiau de acest spor, la data intrării în vigoare a Legii 

284/2010. Or, reclamanţii nu au făcut dovada că au beneficiat de aceste sporuri în temeiul 

Legii 330/2009, întreg eșafodajul acţiunii fiind de altfel greşit construit , întemeiată pe 

prevederile Legii nr. 284/2010, inaplicabile în cauză. 

În ceea ce priveşte prevederile Regulamentelor de acordare a sporului pentru condiţii 

vătămătoare de muncă (stres) şi condiţii deosebite de muncă (stres) personalului contractual 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brăila acestea sunt 

lipsite de relevanţa cu privire la pretenţia formulata care (deşi este lacunară şi neclară), 

vizează în esenţă acordarea sporului pentru condiţii deosebit de periculoase şi nu a sporului de 

stres sau condiţii deosebite.  

În ceea ce priveşte prevederile art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 

83/2014 se reţine că acestea prevăd: „Prin derogare de la prevederile alin 2, personalul care îşi 

desfășoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică şi alte centre 

rezidențiale pentru persoane cu afecțiuni neuropsihiatrice nou-înființate sau reorganizate după 

anul 2009, beneficiază de sporul pentru condiții deosebit de periculoase, în mod similar cu 

personalul din centrele de recuperate şi reabilitare care în luna decembrie 2014 a beneficiat de 

acest spor, în condițiile în care personalul îşi desfășoară activitatea în aceleași condiții” 

Or, aşa cum a reţinut corect şi prima instanţa dispoziţiile legale menţionate se aplică 

personalului care îşi desfăşoară activitatea în centrele de recuperare şi reabilitare 

neuropsihiatrică/alte centre rezidenţiale pentru persoane cu afecţiuni neuropsihiatrice nou-

înfiinţate sau reorganizate după anul 2009. 

În acelaşi sens, faţă de solicitarea apelanţilor prin reprezentant privind depunerea la 

dosar a certificatelor de handicap ale beneficiarilor, în raport de obiectul investirii instanţei, s-

a apreciat că proba este neutilă, dar şi neconcludentă, în condiţiile în care încadrarea în grad 

de handicap a beneficiarului este lipsită de orice relevanţă procesuală. Din punct de vedere al 

aplicării prevederilor art.1 pct.5 din Legea 71/2015 de aprobarea a OUG nr. 83/2014 

interesează certificarea sau omologarea locului de muncă ca atare într-una din categoriile 

nominalizate de lege, respectiv, „Centru de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică” sau 

„Centru Rezidenţial pentru Persoane cu Afecţiuni Neuropsihiatrice”, dovada neprodusă în 

cauză de către apelanţi, aceştia fiind angajaţi la Centrul de îngrijire şi Asistenţă a persoanelor 

adulte cu handicap Baraganul, jud. Brăila. 

În consecinţă, pentru aceste considerente, soluţia primei instanţe este legală şi 

temeinică, motiv pentru care şi sub aspectul celui de al doilea capăt de cerere apelul va fi 

respins, ca nefondat. 

Pentru aceste considerente, în baza art.480 C.pr.civ, curtea respinge apelul declarat de 

Sindicatul „X.” al Salariaţilor din Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Iaşi, în numele şi pentru membrii de sindicat reclamanţi, împotriva sentinţei civile nr. 

738/20.04.2016 a Tribunalului Iaşi, sentinţă care va fi păstrată.  

 



73 

 

7. Acordarea de diferențe salariale echivalente sporului de dispozitiv în ipoteza în 

care salariatul, angajat al CJ, nu are o hotărâre judecătorească în acest 

sens, însă este aplicabilă Decizia nr. 23/2016 pronunțată de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie, conform căreia personalul din cadrul autorităţilor şi 

instituţiilor publice care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al 

sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi 

instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie 

va fi salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi 

condiţii. 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 685/13 

noiembrie 2017  

Prin sentinţa civilă nr. 1177 din 12.06.2017 , Tribunalul Iaşi a respins excepţia lipsei 

calităţii procesuale pasive invocate de pârâtul Judeţul Iaşi - Consiliul Judeţean Iaşi, a admis 

acţiunea formulata de reclamantul N. în contradictoriu cu pârâtul Judeţul Iaşi - Consiliul 

Judeţean Iaşi; a obligat pârâtul să plătească reclamantului despăgubiri reprezentând 

diferenţele de drepturi salariale pentru perioada 09.04. 2015 - 15.12. 2016, dintre salariul 

efectiv primit si salariul la nivel maxim stabilit, sume actualizate cu rata inflaţiei precum si 

dobânda legala penalizatoare calculată de la data scadentei fiecărui drept salarial lunar si pana 

la data plăţii efective. 

În ceea ce privește excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de pârâtul 

Judeţul Iaşi - Consiliul Județean Iași , instanța de fond a reținut următoarele: 

Reclamantul N. este angajat al Consiliului Județean Iași in baza contractului individual 

de munca nr. 253/21.01.2015, pe funcția de șofer, pe perioada nedeterminata. Acesta a 

solicitat aplicarea dispozițiilor Legii nr. 71/2015 in sensul uniformizării salarizării prin 

eliminarea discriminării intre salarizarea sa si a colegilor care au aceeași vechime si același 

post, începând cu data de 09.04.2015 şi plata diferențelor de drepturi salariale.  

Potrivit disp. art. 39, alin. 1, lit. a) din Codul muncii, salariatul are dreptul la salarizare 

pentru munca prestată iar potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. (1) din Codul muncii, salariul 

reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă.  

Conform disp. art. 161 din Codul muncii, salariile se plătesc înaintea oricăror alte 

obligaţii băneşti ale angajatorilor.  

Potrivit disp. art. 168, alin. (1) din Codul muncii, „plata salariului se dovedeşte prin 

semnarea statelor de plată precum şi prin orice alte documente justificative care demonstrează 

efectuarea plăţii către salariatul îndreptăţit”. 

In raport de obiectul acțiunii (plata unor diferențe de drepturi salariale) si calitatea 

părților (angajat/angajator) in cauza sunt aplicabile dispozițiile Codului muncii, potrivit cărora 

pot fi părți într-un conflict de muncă: a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui 

drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective 

de muncă; b) angajatorii - persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă 

temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată 

în condiţiile prezentului cod; c)sindicatele şi patronatele; d) alte persoane juridice sau fizice 

care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedura civilă.  

Analizând actele si lucrările dosarului, Tribunalul a mai reținut următoarele: 

Potrivit disp. art. 1 alin. (5^1) din OUG nr. 83/2014 modificat prin Legea 71/2015, 

prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), personalul din aparatul de lucru al 

Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice, salarizat la acelaşi nivel, precum şi 

personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul 
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prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază şi al 

sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii sau 

autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, va fi salarizat la nivelul 

maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

Potrivit disp. art. 5 alin. (1^1) din OUG nr. 83/2014 modificat prin Legea 71/2015,prin 

nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similare se înţelege acelaşi cuantum al salariului de 

bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie, în care au fost incluse, după data de 31 

decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare, precum şi sumele aferente sporurilor 

de care au beneficiat înainte de această dată, dacă salariatul angajat, numit sau promovat 

îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, doctorale -, de 

vechime şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specifice locului de muncă la data 

angajării sau promovării. 

Cu privire la aceste dispoziții legale, s-a pronunțat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

prin Decizia nr. 23/2016, în care se arată că: „În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 

alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, sintagma „salarizat la acelaşi nivel” are în vedere personalul din 

cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al 

Curţii de Conturi, precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de 

art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va 

fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea 

prevederilor art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, 

în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice.”. 

Se retine in aceasta decizie că nivelul de salarizare determinat prin aplicarea art. 1 alin. 

(1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este cel ce 

interesează în aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. (5^1) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, astfel 

încât personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice care beneficiază de un cuantum 

al salariilor de bază şi al sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim în cadrul 

aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie va fi 

salarizat la nivelul maxim dacă îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii. 

 Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie arata ca, în acest caz, nu va funcţiona regula menţinerii în 

anul 2015 a aceluiaşi nivel de salarizare din 2014 (salariul de bază şi sporuri) pentru 

personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice salarizate la un nivel inferior în 

comparaţie cu salariile de bază şi sporurile stabilite la nivel maxim în cadrul aceleiaşi instituţii 

sau autorităţi publice pentru fiecare funcţie/grad/treaptă şi gradaţie, dacă îşi desfăşoară 

activitatea în aceleaşi condiţii cu cel care beneficiază de un nivel de salarizare superior, 

urmând ca şi acesta să fie salarizat la nivelul maxim, prin urmare, să beneficieze de o creştere 

salarială, prin derogare de la art. 1 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

83/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Prin decizia nr. 794/15.12.2016, Curtea Constituțională a admis excepţia de 

neconstituţionalitate ridicată de aceeaşi autoare în acelaşi dosar şi constată că dispoziţiile art. 

3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 

măsuri fiscal-bugetare sunt neconstituţionale. Se retine in cuprinsul deciziei că dispoziţiile art. 

3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa 
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de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, afectează principiul fundamental al separaţiei şi 

echilibrului puterilor - legislativă, executivă şi judecătorească - în cadrul democraţiei 

constituţionale, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentală, deoarece, printr-un act 

normativ emis de Guvern, ca legiuitor delegat potrivit art. 115 alin. (4)-(6) din Constituţie, se 

consacră, pe cale legislativă, nerecunoaşterea hotărârilor judecătoreşti definitive, respectiv 

definitive şi irevocabile, emise de puterea judecătorească.  

Curtea constată că dispoziţiile art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, 

contravin principiului egalităţii în faţa legii, consacrat prin art. 16 din Constituţie, deoarece 

stabilesc că persoanele aflate în situaţii profesionale identice, dar care nu au obţinut hotărâri 

judecătoreşti prin care să li se fi recunoscut majorări salariale, au indemnizaţii de încadrare 

diferite (mai mici) faţă de cei cărora li s-au recunoscut astfel de drepturi salariale, prin 

hotărâri judecătoreşti, generând diferenţe în stabilirea salariului de bază/indemnizaţiei de 

încadrare. Or, tratamentul juridic diferit instituit de legiuitor nu are nicio justificare obiectivă 

şi rezonabilă. De altfel, dispoziţiile de lege criticate lipsesc de sens şi, practic, anulează voinţa 

legiuitorului şi raţiunea esenţială a edictării actului normativ respectiv, astfel cum sunt 

precizate în Preambulul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016, anume acelea de a 

egaliza veniturile personalului bugetar cu aceeaşi funcţie, grad/treaptă, gradaţie, vechime în 

funcţie sau în specialitate, prin raportate la nivelul maxim, şi de a elimina inechităţile 

existente. Aşadar, dispoziţiile art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

57/2015, introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2016, generează inegalităţi 

în ceea ce priveşte calculul indemnizaţiei/salariului de bază al magistraţilor, respectiv 

personalului asimilat, cu acelaşi grad, gradaţie, condiţii de vechime şi de studii, şi, prin 

urmare, contravin art. 16 din Constituţie.  

Astfel, Curtea constată că, pentru respectarea principiului constituţional al egalităţii în 

faţa legii, nivelul maxim al salariului de bază/indemnizaţiei de încadrare, prevăzut de 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015, corespunzător fiecărei funcţii, grad/treaptă, 

gradaţie, vechime în funcţie sau în specialitate, trebuie să includă majorările (indexările) 

stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi să fie acelaşi pentru tot personalul salarizat potrivit 

dispoziţiilor de lege aplicabile în cadrul aceleiaşi categorii profesionale, respectiv familii 

ocupaţionale prevăzute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice. 

 Prin urmare, fata de cele expuse, s-a reţinut că este neîntemeiata apărarea pârâtului 

potrivit căreia reclamantul N. nu beneficia de anumite sporuri stabilite printr-o hotărâre 

judecătoreasca astfel cum beneficiau colegi angajaţi pe funcţii similare, aflați că s-a instituit 

principiul echivalenţei salariului pentru persoane angajate pe funcţii similare. 

 Raportat la toate considerentele reţinute, instanţa de fond a obligat paratul să plătească 

reclamantului despăgubiri reprezentând diferenţele salariale dintre salariul efectiv primit şi cel 

cuvenit potrivit dispoziţiilor prezentei hotărâri pentru perioada 09.04.2015–15.12.2016. 

 În ceea ce priveşte cererile reclamantului N. referitoare la actualizarea cu indicele de 

inflaţie şi la plata dobânzii legale, instanţa a constatat că sunt întemeiate.  

Astfel, actualizarea drepturilor băneşti cuvenite cu rata inflaţiei reprezintă o 

despăgubire pentru devalorizarea monedei naţionale, în timp ce acordarea dobânzii legale 

constituie o despăgubire pentru lipsa folosului cuvenit pe baza utilizării acelor sume. Indicele 

de inflaţie reprezintă un calcul matematic aplicabil în cazul unui fenomen specific economiei 

de piaţă, prin intermediul căruia se măsoară gradul de depreciere a valorii banilor aflaţi în 

circulaţie, aduşi astfel la actuala lor putere de cumpărare, în timp ce dobânda legală reprezintă 

câştigul, folosul, profitul, ce putea fi obţinut de creditor din investirea acelei sume. 

 Prin acordarea dobânzii se urmăreşte sancţionarea debitorului pentru executarea cu 

întârziere a obligaţiei care îi incumbă, pe când prin actualizarea debitului se urmăreşte 
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acoperirea unui prejudiciu efectiv cauzat de fluctuaţiile monetare în intervalul de timp scurs 

de la data scadenţei şi până la data plăţii efective a sumei datorate. Actualizarea se constituie 

într-o modalitate de reparare a pierderii suferite de creditor, în timp ce dobânda urmăreşte 

acoperirea beneficiului nerealizat. Având în vedere faptul că obiectul celor două drepturi de 

creanţă pretinse este diferit, vizând acoperirea unor prejudicii diferite, ele vor fi acordate 

cumulat, pentru asigurarea respectării principiului restitutio in integrum.  

Împotriva acestei sentințe au declarat apel Judeţul Iași si Consiliul Judeţean Iaşi, prin 

reprezentanţii legali, criticând-o pentru nelegalitate și netemeinicie. 

 Cu privire Ia excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, se arată că intimatul a 

formulat acţiunea împotriva Judeţului Iași - Consiliul Judeţean Iași, neînțelegându-se cu 

exactitate care este instituţia/entitatea împotriva căreia s-a îndreptat , cele doua entităţi fiind 

distincte. 

Potrivit art. 21 al. (l) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, Judeţul 

Iași este unitatea administrativ-teritoriala cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu propriu, 

fiind subiect juridic de drept fiscal, titular ale codului de înregistrare fiscală şi ale conturilor 

deschise la unităţile teritoriale de trezorerie, precum şi la unităţile bancare. 

 Judeţul Iași este titular al drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind 

administrarea bunurilor care aparţin domeniului public şi privat în care acestea sunt parte, 

precum şi din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

Consiliul Judeţean este definit in art. 24 din Legea 215/2001 privind administraţia 

publica locala, ca fiind autoritatea administraţiei publice locale, constituita in judeţ, pentru 

coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi municipale, în vederea realizării 

serviciilor publice de interes judeţean. 

Așa fiind, prin contractual individual de munca, încheiat intre angajator Consiliul 

Judeţean Iași si angajat N. s-a născut obligaţia angajatorului de a salariza angajatul cu salariul 

stabilit in contract la lit. J, punctele 1,2,3 si 4, salariu Ia care reclamantul a achiesat prin 

semnătura. 

Or, obiectul acţiunii din prezenta cauza este „plata despăgubiri pentru drepturi 

neîncasate , plata actualizării sumelor de plata, plata dobânzii legale”, respectivele drepturi 

neîncasate nefăcând obiectul contractului individual de munca, neexistând nici un act 

adiţional care sa fi modificat cuantumul salariului din contractual de munca. 

În prezenta cauza nu se pune in discuţie o eventuala modificare a contractului 

individual de munca sau o obligaţie de piaţa nerealizata potrivit contractului de munca 

încheiat, ci este vorba despre o obligare la plata, având la baza o acţiune in realizarea 

dreptului. Contractul invocat de intimat confirma doar faptul ca acesta este angajatul 

Consiliului Judeţean Iaşi, nereprezentând raportul juridic din prezenta cauza. 

Așa fiind, nu pot fi chemați Judeţul Iași sau Consiliul Judeţean Iași la plata unor sume 

de bani - despăgubiri, ca fiind in culpa, câta vreme angajatorul a plătit sumele de bani ce au 

decurs din contractul de munca. Eventuala plata a sumelor ce fac obiectul prezentei acţiuni se 

poate realiza din bugetul propriu al judeţului Iaşi, atribuţie ce revine, in conformitate cu art. 

104 al. (l) lit. c) din Legea 215/2001 privind administraţia publica locala, exclusiv 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași, care exercita funcţia de ordonator principal de credite, 

in conformitate cu art. 104 al.(4) din Legea 215/2001. În acest sens, din chiar dispoziţia 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Iașii , depusa de reclamant odată cu acţiunea, prin care s-au 

stabilit drepturile salariale pentru N., în conformitate cu prevederile Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 794/2016, rezultă că Preşedintele Consiliului Judeţean Iași este 

ordonatorul de credite. 

Pe fondul cauzei, se arată că la data de 17.08.2016, cu adresa nr. 24556/17.08.2016, N. 

s-a adresat Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași in vederea aplicării dispoziţiilor Legii 

71/2015, in sensul uniformizării salarizării prin eliminarea discriminării intre salarizarea sa si 
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a colegilor săi care au aceeaşi vechime si acelaşi post, cerere ce a fost direcționata la Serviciul 

Resurse Umane din cadrul Consiliului Judeţean Iași. 

În data de 9.09.2016, a primit răspuns cu adresa nr. 24556 din 9.09.2016, prin care se 

menţiona ca salariul maxim in plata la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Iasă pentru funcţia de şofer, treapta I, gradaţia 3, este stabilit cu respectarea 

prevederilor sentinţei civile nr. 1929/8.10.2010 pronunţata de Tribunalul Iași in dosarul nr. 

4482/99/2010, definitiva, care a obligat autoritatea sa emită dispoziţii prin care drepturile 

salariale ale reclamanţilor in dosar sa fie stabilite cu luarea in considerare a sporului de 

dispozitiv de 25%. 

Reclamantul nu a fost parte in dosarul nr. 4482/99/2010, sentinţa civila nr. 1929/2010 

nefiindu-i opozabilă, aceasta producând efecte numai pentru persoanele care au fost părţi in 

dosar. După cum reiese din adresa nr. 24556/9.09.2016, i s-a adus Ia cunoştinţa ca legislaţia 

din acea perioada - OG 20/2016 si OUG 43/2016, de modificare si completare a OUG 

57/2015 - prevedeau expres ca se iau in considerare numai drepturile salariale prevăzute in 

actele normative privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și nu se includ 

drepturile stabilite sau recunoscute prin hotărâri judecătoreşti. 

Mai arată apelanții că la data de 18.11.2016, reclamantul N. a înregistrat o noua cerere 

adresata Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași cu acelaşi conţinut din adresa 

24556/17.08.2016, având număr de înregistrare nr. 34800/18.11.2016. In data de 15.12.2016, 

cu adresa nr. 348005/15.12.2016, a primit răspuns, având acelaşi conţinut din adresa nr. 

24556/9.09.2016. 

În data de 9.01.2017 Preşedintele Consiliului Judeţean Iași a stabilit prin Dispoziţia nr. 

14/9.01.2017 drepturile salariale pentru N. in conformitate cu prevederile Deciziei Curţii 

Constituţionale nr. 794/2016, emisa in baza notei de fundamentare nr. 543/9.01.2017 a 

Serviciului resurse umane si salarizare. 

Mai susțin apelanții că in perioada 9.04.2015-15.12.2016, pentru care se solicită plata 

de despăgubiri, N. avea posibilitatea legala sa solicite instanţei acordarea sporului de 

dispozitiv de 25% de către Preşedintele Consiliului Judeţean Iași, astfel cum au solicitat toți 

ceilalţi angajaţi contractuali ai Consiliului Judeţean Iași. Motivul invocat de reclamant privind 

eventuala discriminare nu este întemeiat, câta vreme acesta nu avea la momentul cererilor 

adresate Preşedintelui Consiliului Judeţean Iași o hotărâre judecătoreasca prin care sa-si fi 

realizat dreptul cerut. 

Intimatul N. a depus întâmpinare, arătând următoarele: 

Referitor la excepţia lipsei calităţii procesuale civile, invocată de Judeţul Iaşi - 

Consiliul Judeţean Iaşi” , așa cum a arătat instanţa de fond în motivarea hotărârii „In raport de 

obiectul acţiunii şi calitatea părţilor in cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 267 din Codul 

muncii, potrivit cu care pot fi părţi într-un conflict de muncă: a) salariaţii, precum şi orice altă 

persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod , al altor legi sau 

al contractelor colective de muncă ; b) angajatori - persoane fizice şi/sau juridice , agenţii de 

muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă 

desfăşurată în condiţiile prezentului cod; c)sindicatele şi patronatele ; d) alte persoane juridice 

sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură 

civilă”, calitatea procesuală pasivă revine sigur angajatorului Consiliul Judeţean Iaşi prin 

preşedinte în baza contractului individual de muncă nr. 249/13.06.2014 , pe funcţia de şofer în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Iaşi. 

Susţinerea ca angajatorul are obligaţia de a salariza angajatul iar acţiunea de faţă are ca 

obiect plata de despăgubiri reprezentând diferite drepturi salariale care exced raportului de 

muncă nu poate fi un motiv de susţinere a excepţiei lipsei cauzei calităţii procesuale pasive 

deoarece în raport de dispoziţiile art. 268 alin 1 lit. c, Codul muncii drepturile salariale 

neacordate sau plata de despăgubiri pot fi cerute în termen de 3 ani de la naşterea dreptului,  
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Este clar că solicitarea de acordare de „despăgubiri reprezentând diferenţele de 

drepturi salariale neîncasate în perioada 09.04.2015 şi până la data de 15.12.2016 când 

angajatorul a dispus egalizarea salarizării sunt determinate de însăşi calitatea de salariat în 

baza contractului individual de muncă. Arată că a chemat în judecată angajatorul, adică 

persoanele juridice arătate strict în Contractul individual de muncă. 

În ceea ce priveşte fondul cauzei , solicită respingerea susţinerilor apelanţilor şi 

păstrarea în tot a hotărârii tribunalului, având în vedere următoarele: 

Incidenţă în cauză au dispoziţiile art. 1 alin 1 şi 2 din OUG nr. 83/2014 modificată şi 

aprobată prin Legea nr. 71/2015, art. 1 alin 5 ind. 1 din OUG nr. 83/2014,....prin excepţie de 

la prevederile alin.(l) şi (2), personalul din aparatul de lucru al Parlamentului şi din celelalte 

instituţii şi autorităţi publice, salariat la acelaşi nivel, precum şi personalul din cadrul 

Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul prevăzut la art. 5 din 

aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază si al sporurilor mai mici 

decât cele stabilite la nivel maxim in cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice pentru 

fiecare funcție/grad/treapta si gradaţie, va fi salarizat la nivelul maxim daca își desfăşoară 

activitatea in aceleaşi condiţii. 

Începând cu anul 2015 salarizarea trebuia să fie stabilită în raport de art. 5(1) din OG 

nr. 83/12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi alte 

măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificat prin Legea nr. 71/2015, ce prevede că „In 

anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul numit/încadrat în 

aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru personalul 

promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare în plată 

pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat sau din 

instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. 

(1
1
) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similar se înţelege acelaşi cuantum 

al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie , în care au fost incluse, după 

data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare precum şi sumele aferente 

sporurilor de care au beneficiat înainte de această data, dacă salariatul angajat, numit sau 

promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, 

doctorale -, de vechime şi își desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specific locului de 

muncă la data angajării sau promovării”. Textul nu distinge cu privire la sporuri, dacă acestea 

au fost sau nu acordate prin hotărâri judecătoreşti. 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 23/2016, a stabilit că: în 

interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin 5 ind. 1 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fondurile publice în anul 

2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „ 

salarizat la acelaşi nivel” are în vedere personalul din cadrul aparatului de lucru al 

Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al Curţii de Conturi precum şi 

din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de art. 2. alin.(l) lit. a) din Legea 

cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va fi avut în vedere în 

interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea prevederilor art. l 

alin (l) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul 

aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice”. 

Apelanții au formulat răspuns la întâmpinare. 

În apel nu s-au administrat probe noi. 
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Analizând actele și lucrările dosarului, în limitele criticilor formulate, în raport de 

probatoriul cauzei și de dispozițiile legale incidente, Curtea de Apel constată că apelul este 

nefondat. 

Astfel, cu privire la soluția primei instanțe dată excepției lipsei calității procesuale 

pasive a pârâților, aceasta apare ca fiind legală și temeinică. 

Corect a apreciat Tribunalul că, raportat la obiectul litigiului şi calitatea părţilor, sunt 

aplicabile în cauză disp. art. 267 din Codul muncii, potrivit cărora pot fi părţi într-un conflict 

de muncă: a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii 

în temeiul prezentului cod , al altor legi sau al contractelor colective de muncă ; b) angajatori - 

persoane fizice şi/sau juridice, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă 

persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod; c)sindicatele 

şi patronatele; d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor 

speciale sau al Codului de procedură civilă”. Ca atare, este fără echivoc că angajatorul, cel cu 

care reclamantul-intimat a încheiat contractul individual de muncă este titularul obligației de 

plată în prezenta speță. 

În acțiune se face referire la despăgubiri echivalente drepturilor salariale de care 

salariatul a fost lipsit în perioada indicată. Or, susţinerea că acestea exced raportului de muncă 

nu poate fi primită, singurul care are obligaţia de a salariza angajatul este angajatorul, astfel 

cum acesta este menționat în contractul individual de muncă. 

Totodată, cum în raport de dispoziţiile art. 268 alin 1 lit. c, Codul muncii drepturile 

salariale neacordate sau plata de despăgubiri echivalente acestora pot fi solicitate în termen de 

3 ani de la naşterea dreptului, solicitarea reclamantului-intimat de acordare de „despăgubiri 

reprezentând diferenţele de drepturi salariale neîncasate în perioada 09.04.2015 până la data 

de 15.12.2016 - când angajatorul a dispus egalizarea salarizării - derivă din calitatea sa de 

salariat în baza contractului individual de muncă. Astfel, corect prima instanță a respins 

excepția, neavând relevanță sub aspectul titularului obligației de plată faptul că ordonator 

principal de credite este Preşedintele Consiliului Judeţean, deoarece acesta alocă fondurile 

necesare angajatorului pentru plata drepturilor bănești. 

Pe fondul litigiului, Curtea constată că sunt incidente disp. art. 1 alin 1 şi 2 din OUG 

nr. 83/2014 modificată şi aprobată prin Legea nr. 71/2015, art. 1 alin 5 ind. 1 din OUG nr. 

83/2014 ,,prin excepţie de la prevederile alin.(l) şi (2), personalul din aparatul de lucru al 

Parlamentului şi din celelalte instituţii şi autorităţi publice , salarizat la acelaşi nivel, precum 

şi personalul din cadrul Consiliului Concurenţei şi al Curţii de Conturi, inclusiv personalul 

prevăzut la art. 5 din aceste instituţii, care beneficiază de un cuantum al salariilor de bază si al 

sporurilor mai mici decât cele stabilite la nivel maxim in cadrul aceleiaşi instituţii sau 

autorităţi publice pentru fiecare funcție/grad/treapta si gradaţie, va fi salarizat la nivelul 

maxim dacă își desfăşoară activitatea in aceleaşi condiţii.”  

Începând cu anul 2015 salarizarea sa trebuia să fie stabilită în raport de art. 5(1) din 

OG nr. 83/12.12.2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în anul 2015, 

precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, modificat prin Legea nr.  71/2015, ce 

prevede că „ În anul 2015, pentru personalul nou-încadrat pe funcţii, pentru personalul 

numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, precum şi pentru 

personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte, salarizarea se face la nivelul de salarizare 

în plată pentru funcţiile similare din instituţia/autoritatea publică în care acesta este încadrat 

sau din instituţiile subordonate acestora, în cazul în care nu există o funcţie similară în plată. 

(1
1
) Prin nivel de salarizare în plată pentru funcţiile similar se înţelege acelaşi cuantum 

al salariului de bază cu cel al salariaţilor având aceeaşi funcţie , în care au fost incluse, după 

data de 31 decembrie 2009, sumele aferente salariului de încadrare precum şi sumele aferente 

sporurilor de care au beneficiat înainte de această data, dacă salariatul angajat, numit sau 

promovat îndeplineşte aceleaşi condiţii de studii - medii, superioare, postuniversitare, 
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doctorale -, de vechime şi își desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii, specific locului de 

muncă la data angajării sau promovării”.Contrar susținerilor apelanților, textul nu distinge cu 

privire la sporuri, dacă acestea au fost sau nu acordate prin hotărâri judecătoreşti. 

Totodată, de esența litigiului este împrejurarea că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

prin Decizia nr. 23/2016, a stabilit că: în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 1 alin. 5 

ind. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.  83/2014 privind salarizarea personalului 

plătit din fondurile publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor 

publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.  71/2015 cu modificările şi 

completările ulterioare, sintagma „salarizat la acelaşi nivel” are în vedere personalul din 

cadrul aparatului de lucru al Parlamentului, personalul din cadrul Consiliului Concurenţei, al 

Curţii de Conturi precum şi din cadrul celorlalte autorităţi şi instituţii publice enumerate de 

art. 2. alin.(l) lit. a) din Legea cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; nivelul de salarizare ce va 

fi avut în vedere în interpretarea şi aplicarea aceleiaşi norme este cel determinat prin aplicarea 

prevederilor art. l alin (l) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2015 cu modificările şi completările ulterioare, 

în cadrul aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice”. 

Mai constată instanța de control judiciar, așa cum corect a apreciat și judecătorul 

fondului, faptul că, în raport de toate cele anterior reținute, nu prezintă relevanță faptul că 

reclamantul-intimat nu s-a adresat instanței pentru acordarea sporului de dispozitiv , din 

moment ce textul legal incident prevede expres, iar interpretarea dată de ÎCCJ este fără 

echivoc, că salariatul trebuie ,,salarizat la nivelul maxim pentru funcția ocupată dacă își 

desfăşoară activitatea in aceleaşi condiţii. „Pe de altă parte, acțiunea a fost formulată în 

termenul legal de 3 ani prev. de art. 268 al. 1 lit. c din C. muncii, iar potrivit art. 38 din C. 

muncii ,,salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege”. 

În consecință, în baza art. 480 al. 1 C.proc.civ, Curtea de Apel respinge apelul și 

păstrează sentința apelată. 

 

8. Decizie de desfacere disciplinară a contractului individual de muncă. Nelegalitate 

în ipoteza emiterii actului unilateral ulterior încetării contractului individual 

de muncă prin demisie, conform art. 81 al. 8 din C. muncii 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă și asigurări sociale, Decizia civilă nr. 748/12 

decembrie 2017  

Prin sentința civilă nr. 198 din data de 06.02.2017 , Tribunalul Iaşi a hotărât: ,,Admite 

contestația formulată de contestatorul A. în contradictoriu cu intimata SC „Y.”SRL. 

Anulează Decizia de concediere disciplinară nr. 233/25.02.2016 emisă de intimată pe 

numele contestatorului.  

Constată încetat prin demisie contractul individual de muncă nr. 94/20.04.210 încheiat 

între contestator și intimată, cu începere de la data de 10.02.2016, în temeiul prevederilor art. 

81 Codul Muncii.  

Obligă intimata să plătească contestatorului drepturile salariale restante aferente 

perioadei 01.12.2015 – 09.02.2016.  

Obligă intimata să plătească contestatorului suma de 1500 lei cu titlu de cheltuieli de 

judecată.”  

Pentru a se pronunța astfel, instanța de fond a reținut: 

Contestatorul a fost angajatul intimatei in funcţia de manager de zona începând cu data 

de 20.04.2015, cu loc de muncă la punctul de lucru al angajatorului din mun. Satu Mare, jud. 
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Satu Mare, conform contractului individual de muncă nr. 94/20.04.2015 aflat la dosar. În 

realitate, contestatorul, care domiciliază în Iași, activa în zona Moldova, iar monitorizarea 

activității sale de către angajator se realiza prin intermediul comunicării informatice sau 

telefonice.  

Instanța de fond a reținut că utilizarea corespondenței informatice prin intermediul 

mesajelor de tip e-mail era o obișnuință a raporturilor de muncă dintre părți, fapt ilustrat de 

numeroasele mesaje de tip e-mail primite sau trimise de contestator către managementul 

intimatei depuse de contestator la dosar, mesaje al căror conținut nu a fost negat și nici 

comentat de intimată și de declarația martorului audiat în cauză care a arătat că singura 

legătură cu contestatorul se realiza prin telefon, corespondență pe e-mail și corespondență 

scrisă.  

A mai reținut Tribunalul că la data de 20.01.2016 reprezentanții intimatei i-au solicitat 

contestatorului, prin e-mail, depunerea unei cereri de desfacere a contractului individual de 

muncă. Contestatorul nu a depus o asemenea cerere.  

Intimata a declanșat procedura cercetării disciplinare a contestatorului prin 

înregistrarea referatului de sesizare a abaterii disciplinare nr. 158 din 02.02.2016 și l-a 

convocat pe contestator la cercetarea disciplinară la sediul angajatorului din mun. Satu Mare.  

La data de 10.02.2016 contestatorul a comunicat angajatorului, prin corespondență tip 

e-mail, cererea sa de demisie în care arată că „Totodată înțeleg sa va solicit încetarea 

raporturilor de munca in temeiul articolului 81, aliniatul 8 din Codul Muncii, începând cu data 

de astăzi 10.02,2016 având in vedere neplata drepturilor salariale pentru ultimele doua luni 

lucrate, întârzierile repetate anterioare in plata drepturilor salariale si refuzurilor repetate privind 

decontarea costurilor de deplasare.” Intimata nu s-a conformat cererii contestatorului de 

încetare a contractului individual de muncă în temeiul 81 din Codul Muncii, cu motivarea că 

cercetarea disciplinară a acestuia era declanșată.  

Potrivit prevederilor art. 81 din Codul Muncii „(1) Prin demisie se înţelege actul 

unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă, comunică angajatorului 

încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de preaviz. (2) 

Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului. Refuzul angajatorului de a 

înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de 

probă. (3) Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia. (4) Termenul de preaviz este cel 

convenit de părţi în contractul individual de muncă sau, după caz, cel prevăzut în contractele 

colective de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariaţii 

cu funcţii de execuţie, respectiv mai mare de 45 de zile lucrătoare pentru salariaţii care ocupă 

funcţii de conducere. (5) Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi 

producă toate efectele. (6) În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de 

muncă este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător. (7) Contractul 

individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunţării 

totale ori parţiale de către angajator la termenul respectiv. (8) Salariatul poate demisiona fără 

preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de 

muncă.” 

Instanța de fond a constatat că prin Decizia nr. 34/2016 pronunțată de Înalta Curte de 

Casație și Justiție s-a stabilit că transmiterea deciziei de concediere prin poşta electronică 

reprezintă o modalitate de comunicare aptă din punct de vedere procesual și, mutatis 

mutandis, instanța apreciază că și comunicarea cererii de demisie în cadrul unor raporturi de 

muncă în care comunicarea prin poștă electronică era o obișnuință este aptă de a sesiza 

angajatorul asupra opțiunii salariatului de încetare a contractului individual de muncă.  

Obligația respectării de către salariat a termenului de preaviz, prevăzută și în 

contractul nr. 94/20.04.2015, este una prevăzută sub condiția ca obligațiile angajatorului să fi 

fost respectate. Una dintre obligațiile de esența contractului de muncă este plata salariului și 
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pentru părțile din prezenta cauză instanța a reținut că intimata înregistra în mod obișnuit 

întârzieri în plata salariului, aspect recunoscut expres prin răspunsul la întrebarea nr. 3 din 

interogatoriu. Prin urmare, este îndeplinită condiția de incidență a prevederilor art. 81 alin. 8 

din Codul Muncii (invocat de contestator și în cererea de demisie), motiv pentru care cererea 

de demisie a contestatorului comunicată prin poștă electronică la data 10.02.2016 a produs 

efecte de îndată, iar contractul de muncă dintre părți a încetat la data de 10.02.2016 ca efect al 

demisiei contestatorului. Față de pretinsul obstacol invocat de intimată referitor la faptul că 

fusese declanșată față de contestator procedura cercetării disciplinare prealabile, instanța de 

fond a apreciat că această apărare nu are fundament legal, motiv pentru care a respins-o.  

Ca o consecință a faptului că la data emiterii deciziei de concediere disciplinară nr. 

233/25.02.2016 raporturile de muncă dintre părți erau deja încetate, instanța a dispus anularea 

acestei decizii motivat de faptul că intimata nu mai era angajatorul contestatorului la data 

emiterii respectivei decizii, condiție esențială pentru emiterea unui asemenea act prevăzută de 

art. 58 alin. 1 Codul muncii: „Concedierea reprezintă încetarea contractului individual de 

muncă din iniţiativa angajatorului.” S-a constatat încetat prin demisie contractul individual de 

muncă nr. 94/20.04.210 încheiat între contestator și intimată, cu începere de la data de 

10.02.2016, în temeiul prevederilor art. 81 Codul Muncii.  

Cu privire la cererea contestatorului de plată a restanțelor salariale, instanța de fond a 

reținut că intimata nu a plătit contestatorului salariile pentru perioada 01.12.2015 – 

09.02.2016, motivarea intimatei fiind aceea că nu s-a prestat activitate în această perioadă de 

către contestator. A constatat Tribunalul că intimata realiza în mod obișnuit plata salariilor cu 

întârziere, fapt demonstrat de conținutul mesajului e-mail din data de 02.10.2015, precum și 

prin răspunsul afirmativ la întrebarea nr. 3 din interogatoriu. 

Pentru perioada 01.12.2015 – 09.02.2016 raporturile de serviciu s-au derulat conform 

uzanțelor părților, iar intimata nu a făcut dovada lipsei de activitate a contestatorului, stabilită 

prin raportare la modalitatea de lucru anterioară. Deși contestatorul activa prin relaționare cu 

clienții din zona Moldova, totuși el era înscris ca fiind angajat cu locul de muncă în mun. Satu 

Mare. Pe cale de consecință, având în vedere și prevederile. art. 272 Codul muncii potrivit 

cărora în litigiile de muncă sarcina probei aparţine angajatorului, instanța de fond a apreciat că 

în perioada 01.12.2015 – 09.02.2016 contestatorul a fost angajatul intimatei și a desfășurat 

muncă sub autoritatea acesteia, motiv pentru care se a dispus obligarea intimatei să plătească 

contestatorului drepturile salariale restante aferente perioadei 01.12.2015 – 09.02.2016, în 

cuantum actualizat cu indicele de inflație și majorat cu dobânda legală. 

În cazul executării cu întârziere a obligaţiei de plată a unei sume de bani, indiferent de 

izvorul contractual ori delictual al obligaţiei, daunele-interese sub forma dobânzii legale se 

datorează, fără a se face dovada unui prejudiciu şi fără ca principiul reparării integrale a 

prejudiciului să poată fi nesocotit. Devine evident faptul că, prin executarea cu întârziere a 

obligaţiei de plată, creditorul a suferit un prejudiciu patrimonial. Ca urmare, sunt incidente 

dispoziţiile art. 1 raportat la art. 166 alin. 1 şi art. 278 alin. 1 din Codul muncii raportate la art. 

1531 alin. 1, alin. 2 teza întâi şi art. 1535 alin. 1 din Codul civil, respectiv art. 1 alin. 3, art. 2 

şi art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 13/2011, care consacră principiul reparării integrale a prejudiciului 

suferit de creditor ca urmare a neexecutării de către debitor a obligaţiei de plată, principiu 

conform căruia prejudiciul cuprinde atât pierderea efectiv suferită, cât şi beneficiul de care 

acesta este lipsit. Potrivit aceloraşi dispoziţii, în cazul în care o sumă de bani nu este plătită la 

scadenţă, creditorul are dreptul la daune moratorii fără a trebui să dovedească vreun 

prejudiciu. În situaţia de faţă, pierderea efectiv suferită de creditor, ca prim element de 

reparare integrală a prejudiciului, trebuie remediată prin măsura actualizării sumelor datorate 

cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică. Prin 

actualizarea sumei debitului cu indicele preţurilor de consum, se realizează o reparaţie 

parţială, prin acordarea de daune-interese compensatorii. Dar principiul reparării integrale a 
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prejudiciului suferit de creditor, ca efect al executării cu întârziere a obligaţiei de plată, 

impune şi acordarea beneficiului de care creditorul a fost lipsit. Fiind în culpă procesuală, în 

temeiul art. 453 din noul C.proc.civ. instanţa a obligat intimata să plătească contestatorului 

suma de 1500 de lei reprezentând cheltuieli de judecată – onorariu avocat. 

Împotriva acestei sentințe a declarat apel SC „Y.” SRL, criticând-o pentru nelegalitate 

și netemeinicie și solicitând schimbarea în tot a hotărârii atacate şi respingerea acţiunii ca 

neîntemeiată. 

Arată că starea de fapt descrisă de reclamant în acțiune și precizări și însuşită fără 

rezerve de către prima instanţă este în totală contradicţie cu realitatea, singurul aspect real 

fiind faptul că acesta a fost angajatul apelantei conform contractului individual de muncă nr. 

94/20.04.2015. 

Deşi iniţial părea că îşi realizează în mod satisfăcător obligaţiile de muncă stabilite 

prin contract, ulterior s-a constatat că acesta nu a respectat obligaţiile asumate prin contractul 

de muncă sau cele trasate de către directorul de vânzări B. 

Susține apelanta că potrivit referatului de sesizare a abaterii disciplinare din 

02.02.2016 întocmit de superiorul ierarhic al reclamantului, B., intimatul, începând cu luna 

mai 2015 nu a mai transmis foi de parcurs avizate de clienţi pentru justificarea traseului 

efectuat, nu a justificat cheltuirea sumelor primite, nu a anunţat pierderea cheii autoturismului 

de serviciu, din 16.10.2015, nu a mai transmis rapoarte de activitate zilnica, nu a răspuns 

solicitărilor telefonice ale superiorilor săi. 

Elementele enumerate au determinat întocmirea referatului de sesizare a abaterii 

disciplinare, intimatul fiind convocat în scris (prin scrisoare recomandată cu confirmare de 

primire) pentru cercetare disciplinară la data de 03.02.2016. pentru data de 12.02.2016. Având 

în vedere că intimatul a ridicat de la poştă scrisoarea recomandată la data de 09.02.2016, 

pentru a i se oferi posibilitatea de a aduce lămuriri cu privire la cele imputate, s-a decis 

reconvocarea acestuia, conform procesului verbal nr. 194 din 12.02.2016. 

Potrivit convocării nr. 195 din 12.02.2016. intimatul a fost convocat pentru data de 

25.02.2016, conform notei de transport emisă de „C.” SRL la data de 12.02.2016. La data de 

17.02.2016, conform solicitării intimatului, convocarea s-a redirecţionat la o altă adresă 

indicată de către acesta, fiind recepţionată personal la data de 18.02.2016. 

La data de 25.02.2016, intimatul nu s-a prezentat la convocarea societăţii, cercetarea 

disciplinară fiind finalizată prin procesul verbal nr. 232/25.02.2016, concluzia fiind că se 

impune desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. 

La aceeaşi dată s-a emis Decizia nr. 233 prin care, în conformitate cu dispoziţiile art. 

61 lit. a din Codul muncii s-a dispus desfacerea disciplinară a contractului individual de 

muncă al intimatului începând cu data de 29.02.2016. Această decizie a fost comunicată atât 

ITM pentru a fi implementată în REVISAL, cât şi intimatului. 

Arată apelanta că nu există nici un motiv de nelegalitate sau netemeinicie a deciziei 

atacate, singurul vinovat de încetarea raporturilor de muncă în această manieră fiind intimatul. 

Deşi a încercat în repetate rânduri să poarte discuţii cu acesta, pentru a îmbunătăţi şi a 

executa contractul de muncă reciproc avantajos, intimatul a ignorat atitudinea , alegând să nu 

îşi îndeplinească obligaţiile. 

Mai susține că nu poate fi obligată la plata unor drepturi băneşti pentru perioada 

decembrie 2015 - 10.02.2016, câtă vreme intimatul nu a prestat vreo activitate lucrativă în 

cadrul şi pentru societate. 

Nu se poate constata încetarea raporturilor de muncă începând cu data de 10.02.2016, 

conform art. 81 alin. 8 din Codul Muncii, deoarece societatea, pe de o parte nu a acceptat 

acest lucru, iar pe de altă parte, la momentul efectuării solicitării, reclamantul se afla în 

procedură de cercetare disciplinară, procedură finalizată cu emiterea deciziei de concediere.  
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Pentru a ajunge la această concluzie, prima instanţă a considerat că decizia de 

concediere disciplinară nr. 233/25.02.2016 este nulă, ca urmare a faptului că la data de 

10.02.2016 intimatul a înaintat prin e-mail apelantei demisia sa. 

Fără a motiva această aserţiune, prima instanţă a considerat că cercetarea disciplinară 

care avea ca şi obiect tocmai lipsa de activitate în cadrul societăţii a intimatului este 

neavenită, demisia acestuia având efect imediat. Motivaţia primei instanţe contravine 

dispoziţiilor art. 81 din Codul Muncii și probelor cauzei. Astfel, din luna octombrie 2015 

intimatul nu a mai răspuns solicitărilor şefilor ierarhici şi nu şi-a mai îndeplinit obligaţiile 

stipulate în contractul de muncă. Începând cu data de 23.10.2015 intimatul nu a mai utilizat 

maşina pusă la dispoziţie, cu excepţia a cinci zile, iar din decembrie 2015 maşina nu a mai 

fost folosită deloc. Acest aspect arată că intimatul nu a mai binevoit să exercite activităţile 

impuse conform fişei postului, activităţi care au ca şi ultimă dată de raportare 15.10.2015. 

Este un nonsens susţinerea primei instanţe care apreciază că ar fi revenit apelantei 

obligaţia de a dovedi faptul că intimatul nu şi-a îndeplinit atribuţiile de serviciu din moment 

ce intimatul nu şi-a îndeplinit nici minima obligaţie de a răspunde solicitărilor , rezultând că 

pe parcursul lunilor decembrie 2015 – februarie 2016 intimatul nu a îndeplinit nici un act 

susceptibil de a fi considerat activitate remunerată. 

Obligarea de a achita sume de bani cu titlu de drepturi salariale, în condiţiile în care 

intimatul a dispărut de la locul de muncă în perioada pentru care a făcut această solicitare 

reprezintă o soluţie fără nici un suport probator. 

Deși martorul B. a explicat pe larg derularea raporturilor de muncă , fiind şeful 

ierarhic superior al intimatului, prima instanţă nu face referire la această probă, ci s-a 

comportat ca un adevărat apărător al salariatului. 

În drept, a invocat art. 466 şi urm C.proc.civ. 

Intimatul A. a depus întâmpinare, solicitând respingerea apelului. 

Arată intimatul că apelul reiterează aceleaşi susţineri făcute in fata instanţei de fond, 

fără a reuşi sa infirme starea de fapt si situaţia de drept lăsa cum a fost probata si reţinuta de 

către instanţa de judecata. 

În fapt, contractul de munca a fost desfăcut pentru pretinse abateri disciplinare, care nu 

au putut fi probate de către apelanta prin nici un mijloc de proba. Mai mult , concedierea a 

survenit după producerea deplina a efectelor cererii de desfacere a contractului de munca 

înaintata de intimat si întemeiata pe prevederile art. 81 al. 8 din codul muncii, de asemenea, 

apelanta nu neaga faptul ca nu a mai achitat salariile cuvenite pe toata durata de existenta a 

contractului de munca ci doar se mulţumeşte sa afirme ca acestea nu ar fi datorate pentru ca in 

ultimele doua luni deoarece intimatul nu ar mai fi prestat activitate, fără a produce si dovezi in 

acest sens. 

La dosarul cauzei nu exista nici un înscris din care sa rezulte sarcinile de serviciu 

prelins a fi fost încălcate de către contestator. Nu exista fisa postului, nu exista vreun 

regulament, decizie sau orice document, din care sa rezulte obligaţiile pretins a fi fost 

încălcate. Aceste înscrisuri nu exista la dosar deoarece nu au existat niciodată. 

Anterior referatului întocmit la data de 2.02.2016, nu exista nici un material de 

analiza, nici o sesizare, nici o atenționare adresată contestatorului sau conducerii societăţii, 

din care sa rezulte conduita culpabila a contestatorului.  

In consecinţa nu sc poate stabili care anume fapta este sancţionată ,care este data când 

aceasta s-a produs . Descrierea cu caracter general a unor încălcări ale unor norme de munca 

inexistente, fără o încadrare exacta in timp si fără o indicare expresa a normei legale sau 

contractuale încălcate, nu poate reprezenta temei pentru concediere disciplinara a unui 

salariat. Martorul audiat in cauza (care este salariat al societății si totodată semnatarul 

referatului din 2.02.2016) a descris nişte convorbiri „amicale”, prieteneşti” pe care pretinde ca 

le-a avut cu contestatorul, dar nu probează in alt mod existenta acestor convorbiri si conţinutul 
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acestora. In orice caz, presupunând ca aceste convorbiri ar fi existat, ele nu ar fi de natura sa 

atragă aplicarea unei sancţiuni disciplinare(cu atât mai mult, concedierea), in condiţiile in care 

chiar martorul afirmă ca relaţiile cu angajatul si discuţiile cu acesta sc menţineau doar in zona 

relaţiilor amicale si ca salariatul nu a fost evaluat niciodată, ca nu a fost atenţionat cu privire 

la vreo abatere niciodată. 

La data de 20.01.2016, cu înscrisul aflat la fila 13 dosar fond, si cu cel de la fila 20 

dosar fond angajatorul i-a solicitat contestatorului demisia. Faptul ca acesta a condiţionat 

semnarea cererii de încetare a raporturilor de munca de plata la zi a drepturilor băneşti 

cuvenite, nu justifica tentativa de concediere pentru abateri disciplinare. La data de 

20.01.2016 angajatorul si-a exprimat clar si fără echivoc intenţia de a înceta raporturile de 

munca la solicitarea angajatului. Daca ar fi existat abateri disciplinare, cercetarea disciplinara 

ar fi trebuit sa demareze atunci, nu la distanta de trei săptămâni , pentru motive si cu o 

procedura demarata pro causa. 

La data de 27.01.2016 angajatorul i-a luat salariatului mijloacele de munca: maşina de 

serviciu, laptop-ul, telefonul, etc. deși raporturile de munca nu încetaseră, iar aceasta preluare 

nu avea nici o justificare in fapt sau in drept. 

Este un motiv în plus pentru salariat sa demisioneze in baza art. 81 alin. 8 din Codul 

muncii, si este o dovada in plus ca angajatorul nu avea nici un temei pentru concediere 

disciplinara, ci îşi dorea pur si simplu sa se debaraseze de angajatul sau, fără a-i mai achita 

drepturile băneşti cuvenite. Nici angajatorul prin întimpinările formulate si nici martorul 

audiat in cauza nu au infirmat susţinerile conform cărora, pe toata durata de execuţie a 

contractului plăţile salariale si cheltuielile materiale necesare desfăşurării activităţii au fost 

plătite cu mari întârzieri, iar altele nu au fost achitate deloc.  

Toate aceste lucruri dovedesc ca nu exista temeiuri pentru o concediere disciplinara, si 

ca exista depline temeiuri pentru o demisie întemeiata pe art. 81 al. 8 din Codul muncii. 

Decizia privind concedierea pentru motive disciplinare datează din 25.02.2016. La data de 

11.02.2016 apelanta a primit cererea de încetare a raporturilor de munca in temeiul art. 81 al. 

8 din Codul muncii. Art. 81 al. 8 din Codul muncii reglementează demisia salariatului fără 

preaviz, in situaţiile in care angajatorul nu-si respecta obligaţiile de plata a drepturilor 

salariale. Demisia, indiferent de forma în care este ea exprimata (cu sau fără preaviz) nu este 

supusa aprobării angajatorului. Acesta poate doar sa ia act de voinţa exprimata de angajat si sa 

se conforme acesteia, emițând o decizie de încetare a contractului individual de munca 

întemeiata pe art. 81 al 8 sau art. 81 al. l din Codul muncii, după caz. În consecinţă, la data de 

25.02.2016 nu mai putea fi desfăcut un contract de munca ce încetase încă de la data de 

10.02.2016, la iniţiativa salariatului. Instanţele de judecata sunt constante în opinia conform 

căreia, atunci când se suprapune demisia salariatului cu intenţia angajatorului de concediere , 

concedierea nu pate fi făcuta decât în interiorul termenului de preaviz, daca acesta exista. În 

cazul de față, invocarea justificata a art. 81 al. 8 din Codul muncii, stabileşte ca data limita de 

emitere a deciziei de concediere data de 10.02.2016, data când a fost înregistrata demisia. 

În apel nu s-au solicitat probe noi. 

Analizând actele și lucrările dosarului în raport de criticile formulate, de probatoriul 

administrat la fond precum și prin prisma dispozițiilor legale incidente, Curtea de Apel 

constată că apelul declarat de SC „Y.” SRL Satu Mare este nefondat. 

Astfel, așa cum a reținut și instanța de fond, reclamantul-intimat A. a fost salariatul 

apelantei SC „Y.” SRL pe postul de manager zonă, pe perioadă nedeterminată, începând cu 

data de 21.05.2015. Totodată, deși în contractul de muncă se menționează ca loc al muncii 

punctul de lucru al societății din Satu Mare, așa cum a constatat și Tribunalul, acesta presta 

activitate efectiv pe zona Moldovei. 

La data de 20 .01.2016, șeful direct al reclamantului înaintează către acesta din urmă, 

pe e-mail, solicitarea de încetare a raporturilor de muncă dintre părți , urmând ca reclamantul 
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să semneze ,,cererea de desfacere a c.i.m.” (fila 20 dosar fond), iar aceasta ,,să intre în vigoare 

de mâine” (21.01.2016).  

În conținutul cererii înaintate salariatului, angajatorul indică acordul părților, făcând 

referire la art. 81 al. 7 din C.muncii.  

Ca atare, este fără echivoc că la acel moment, raportat la temeiul pe care societatea 

însăși l-a indicat în această solicitare (acordul părților), nu se punea problema unor abateri 

disciplinare ori a unei necorespunderi profesionale a reclamantului-apelant. 

Intimatul a condiționat încetarea raporturilor de muncă de plata la zi a drepturilor 

salariale, apelanta înregistrând frecvent întârzieri în achitarea acestora, așa cum corect a 

reținut și prima instanță și cum rezultă din corespondența electronică de la fila 19 dosar fond.  

Ulterior, la data de 02.02.2016 apelanta a declanșat procedura cercetării disciplinare 

prin înregistrarea referatului de sesizare a abaterii disciplinare nr. 158 din 02.02.2016 și a 

emis convocarea salariatului pentru data de 09.02.2016. 

Deci, deși la momentul 20.01-21.01.2016 apelanta nu relevase nici un fel de reproșuri 

aduse activității salariatului (atât timp cât îi solicitase încetarea raporturilor de muncă prin 

acord), la o săptămână, respectiv la data de 27.01.2016 i s-au luat salariatului mijloacele de 

muncă : maşina de serviciu, laptop-ul, telefonul, iar la mai puțin de 2 săptămâni se declanșase 

deja o procedură de cercetare disciplinară, referatul anterior menționat făcând referire la fapte 

cu începere de la 16.10.2015. 

Toate aceste împrejurări relevă că, practic, angajatorul, nemulțumit de faptul că 

salariatul condiționase încetarea raporturilor de muncă prin acord de achitarea salariilor la zi, 

a decis să procedeze la o concediere disciplinară.  

La dosarul cauzei nu există nici un fel de înscrisuri anterioare întocmirii referatului din 

02.02.2016 din care să rezulte că intimatul nu și-ar fi îndeplinit corect atribuțiile de serviciu 

până la acel moment. 

Or, simplul referat al șefului direct B. (a cărui declarație de martor apare, în acest 

context ca subiectivă și nerelevantă în raport de circumstanțele anterior expuse și a fost corect 

înlăturată de prima instanță), necoroborat cu nici o altă probă, nu poate forma convingerea 

instanței privind legalitatea și temeinicia unei astfel de concedieri disciplinare. 

La data de 10.02.2016, reclamantul-intimat comunică apelantei, prin e-mail, faptul că 

este în imposibilitate de a fi prezent în Satu Mare, justificat de faptul că nu primise salariile în 

ultimele două luni (aspect ce trebuia contradovedit de angajator, ca și cel al unei eventuale 

lipse de activitate a salariatului în acea perioadă - însă acesta nu au fost probate) și nu avea 

posibilități materiale de a suporta costul deplasării. Totodată, intimatul a comunicat 

angajatorului cererea sa de demisie în care arată că „Totodată înțeleg sa va solicit încetarea 

raporturilor de munca in temeiul articolului 81 aliniatul 8 din Codul Muncii, începând cu data 

de astăzi 10.02.2016 având in vedere neplata drepturilor salariale pentru ultimele doua luni 

lucrate, întârzierile repetate anterioare in plata drepturilor salariale si refuzurilor repetate privind 

decontarea costurilor de deplasare.” 

Nu pot fi primite criticile apelantei conform cărora nu se putea constata încetarea 

raporturilor de muncă începând cu data de 10.02.2016, conform art. 81 alin. 8 din Codul 

Muncii, deoarece societatea nu a acceptat acest lucru, fiind fără echivoc faptul că demisia este 

un act unilateral de voință al salariatului care nu este supus aprobării angajatorului.  

Atât timp cât apelanta nu a făcut dovada plății drepturilor salariale la zi, salariul fiind 

un element esențial al contractului de muncă, și nici probe relevante din care să rezulte că 

intimatul nu ar prestat muncă anterior emiterii deciziei contestate,corect Tribunalul a 

circumscris situația sintagmei prev. de art. 81 al. 8 C. muncii ,,angajatorul nu își îndeplinește 

obligațiile asumate prin contractul individual de muncă,, 

Totodată, Curtea constată că apelanta, care inițial convocase salariatul pentru data de 

09.02.2016, a apreciat ulterior, prin procesul-verbal nr. 194/12.02.2016, că acesta nu avea un 
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timp rezonabil pentru a se prezenta la sediu, prelungindu-i termenul la data de 12.02.2016. 

Reține instanța de control că a fost propria voință a angajatorului de a convoca salariatul 

pentru o dată ulterioară înaintării demisiei, și anume pentru 12.02.2016, și, în consecință, era 

ținut să ia act de demisia intimatului din 10.02.2016, decizia de concediere din 25.02.2016 

fiind, în aceste condiții, așa cum corect a apreciat și judecătorul fondului, lovită de nulitate. În 

mod corect a dispus Tribunalul, raportat la soluția capătului principal de cerere și obligarea 

societății de a-i achita salariatului drepturile bănești pentru perioada solicitată prin acțiune, 

respectiv decembrie 2015 - 09.02.2016. Apelanta nu a depus înscrisuri (foi de pontaj, condică 

de prezență, fișe de activitate) din care să rezulte că intimatul ar fi fost pontat absent 

nemotivat, că nu ar fi prestat vreo activitate lucrativă pentru societate în această perioadă, că 

ar fi dispărut de la locul de muncă și nici state de plată ori extrase de cont cu care să probeze 

plata salariului, deși sarcina probei îi revenea conform art. 272 din C. muncii. 

Pentru toate aceste argumente, văzând că sunt neîntemeiate criticile formulate, în baza 

art. 480 alin. 1 C.proc.civ., Curtea respinge apelul și păstrează sentința apelată, făcând și 

aplicarea dispozițiilor art. 453 alin. 1 C.proc.civ. privind cheltuielile de judecată. 

9. Lipsa semnăturii salariatului la încheiera actului adițional. Consecințe 

Nesemnarea actului adițional determinată de lipsa consimțământului la 

încheierea acestuia atrage nulitatea actului adițional și nu ineficiența juridică. 

Temei de drept: art. 16 (1) coroborat cu art.17 (5) din Codul muncii) 

Curtea de Apel Iaşi, Secţia litigii de muncă şi asigurări sociale, Decizia civilă nr. 455/19 

septembrie 2017  

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi la data de 28.06.2016 sub numărul 

XYZ7/99/2016, reclamantul contestator S., în contradictoriu cu pârâta intimată Compania 

Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, a formulat 

contestaţie împotriva Actului adiţional la contractul individual de munca nr. 1.8.R/248 din 

16.06.2016, emis de pârâta Compania Naţionala de Căi Ferate „CFR” S.A. – Sucursala 

Regională de Căi Ferate Iaşi, în calitate de angajator, solicitând instanţei, ca în baza 

probatoriului ce va fi administrat, să se dispună: anularea Actului adiţional la contractul 

individual de muncă, ca fiind netemeinic şi nelegal; revenirea pe funcţia, locul de muncă şi 

salariul avut anterior emiterii actului adiţional; obligarea pârâtei la calculul şi plata 

diferenţelor drepturilor salariale pentru perioada 01.06.2016 şi până la revenirea efectivă pe 

funcţia şi locul de muncă deţinut; cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

Prin sentința civilă 119 din data de 30.01.2017 Tribunalul Iași respinge excepţia 

tardivităţii contestaţiei formulate împotriva Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016. 

Respinge excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea Actului 

Aditional nr. 1.8R/248/16.06.2016. 

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată şi completată de 

reclamantul S. în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – 

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi. 

Pentru a pronunța această soluție prima instanță reține următoarele: 

„În ceea ce priveşte excepţiile tardivităţii contestării Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 

şi a inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea Actului Adiţional nr. 

1.8R/248/16.06.2016, excepţii invocate de pârâtă în Precizările formulate, instanța le va 

respinge având în vedere următoarele:  

Motivele invocate de pârâtă în vederea admiterii Excepţiei tardivităţii contestării 

Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016, raportat şi la dispoziţiile art. 268, alin. (1), lit. a) din Codul 

muncii, arătate în Precizările, mai sus menţionate, nu pot fi primite de instanţa de judecată atât 
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timp cât pârâta: Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. - Sucursala Regională de Căi 

Ferate Iaşi, nu a dovedit, în speţă, data certă a comunicării Deciziei nr. 1.8.R/247/16.06.2016 

către contestatorul reclamant S. 

Instanţa reţine că prin Procesul verbal nr. 1.8.M/540/16.06.2016, emis de pârâtă, se 

menţionează, în prezenţa a doi martori, că salariatul reclamant refuză semnarea actului 

adiţional nu şi a comunicării Deciziei contestate nr. 1.8.R/247/16.06.2016, în condiţiile în care 

pârâta arată în Precizări (mai sus menţionate) că reclamantul a fost informat atât despre 

Decizia nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016, cât şi despre actul adiţional nr. 1.8.R/248/16.06.2016. 

Privitor la contestarea înscrisului intitulat „Act adiţional la contractul individual de 

muncă”, emis şi înregistrat de pârâtă cu nr. 1.8.R/248 din 16.06.2016, având în vedere 

motivele invocate de pârâtă în susținerea excepției inadmisibilităţii capătului de cerere 

principal privind anularea actului adiţional, mai sus menţionat, instanţa reţine că acestea nu 

pot fi primite, contestarea actului adiţional menţionat la contractul individual de muncă cu 

consecinţa anulării acestuia apare ca admisibilă, în condiţiile în care, în urma procesului de 

reorganizare şi a noii organigrame, pârâta, prin reprezentant legal, emite Decizia contestată cu 

nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016 (prin care, începând cu 01.06.2016, reclamantul, având funcţia de 

Şef Birou I, unitatea Divizia Tehnică - Biroul relaţii cu filialele, se eliberează din funcţie, 

fiind trecut în funcţia de inginer I, la Divizia Instalaţii - Serviciul Pregătire Documentaţii şi 

Avizare–Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii), iar după eliberarea din funcţie, ca urmare a 

emiterii deciziei contestate, mai sus menţionată, pârâta emite şi Actul adiţional la contractul 

individual de muncă, înregistrat la aceasta cu nr. 1.8.R/248 din 16.06.2016, prin care 

reclamantul a rămas inginer I, în conformitate cu pregătirea profesională, la Divizia Instalaţii–

Serviciul Pregătire Documentaţii şi Avizare–Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii, conform 

actului adiţional precizat. 

În prezenta cauză, reclamantul S., în contradictoriu cu pârâta Compania Naţională de 

Căi Ferate „CFR” S.A.–Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, a solicitat: anularea Actului 

adiţional la contractul individual de muncă nr. 1.8.R/248 din 16.06.2016, emis de pârâtă, ca 

fiind netemeinic şi nelegal; revenirea pe funcţia, locul de muncă şi salariul avut anterior 

emiterii actului adiţional; obligarea pârâtei la calculul şi plata diferenţelor drepturilor salariale 

pentru perioada 01.06.2016 şi până la revenirea efectivă pe funcţia şi locul de muncă deţinut; 

cu obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.  

De asemenea, prin Cererea completatoare a cererii de chemare în judecată, 

reclamantul precizează şi contestarea Deciziei nr. 1.8.R/247 din data de 16.06.2016, emisă de 

pârâta Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate 

Iaşi. 

Instanţa reţine că pârâta emite Decizia contestată cu nr. 1.8.R/247 din data de 

16.06.2016, cu dispoziţiile mai sus menţionate, ca urmare a reorganizării şi a noii 

organigrame (valabilă de la 01.06.2016), organigramă care nu a fost contestată. Întrucât 

decizia contestată, mai sus arătată, transpune în practică noua organigramă, necontestată, 

instanţa de judecată respinge contestaţia împotriva Deciziei nr. 1.8.R/247/16.06.2016, emisă 

de pârâtă. 

În ceea ce priveşte contestaţia formulată de reclamant împotriva înscrisului intitulat 

„Act adiţional la contractul individual de muncă”, emis şi înregistrat de pârâtă cu nr. 

1.8.R/248 din 16.06.2016, instanţa mai reţine că acesta nu a fost însuşit prin semnătură de 

ambele părţi, neavând aptitudinea juridică de a deveni un act adiţional la un contract bilateral, 

un act juridic complet – nefiind semnat de una dintre părţile contractante; motiv pentru care 

instanţa respinge şi contestaţia împotriva înscrisului intitulat act adiţional, mai sus menţionat.” 

Împotriva acestei sentințe au declarat apel apelantul – intimat S. şi intimata – apelantă 

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi, 

considerând-o nelegală și netemeinică. 
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În susţinerea apelului, apelantul-intimat S. arată că instanţa în mod greşit a considerat 

că Decizia nr. 1.8.R/247/16.06.2016 transpune în practică noua organigramă pe necontestată 

şi, prin urmare nu se poate contesta decizia suspusă litigiului. Or, nu se putea formula 

contestaţie împotriva noii organigrame, aceasta fiind depusă la dosarul cauzei ca şi apărare a 

intimatei, nefiind comunicată anterior. De altfel, s-a solicitat intimatei să facă dovada 

reorganizării care a stat la baza unei organigrame. 

Netemeinic şi nelegal, a apreciat instanţa de fond şi în ceea ce priveşte actul adiţional 

la contractul individual de muncă, raportat la dispoziţiile art. 41 alin. 1 din Codul Muncii. 

Faptul că apelantul nu a semnat actul adiţional înseamnă că nu este de acord cu aceste 

modificări. Aceasta nu reprezintă că nu are aptitudinea juridică de a deveni un act adiţional la 

un contract bilateral, tocmai aceasta fiind esenţa contestaţiei ce face obiectul dosarului nr. 

XYZ7/99/2016. 

Contractul de muncă se încheie prin acordul de voinţă al ambelor părţi, iar 

modificarea, completarea, suspendarea sau încheierea se realizează după caz în aceleaşi 

condiţii. Contractul individual de muncă nu este un act de administrare unilaterală a 

angajatorului, ci o convenţie bilaterală, exprimând manifestarea acordului de voinţă a celor 

două părţi ale raportului juridic de muncă, angajator şi salariat. Interesul legitim legat de 

stabilitatea raporturilor de muncă impune modificarea contractului individual de muncă să se 

facă în aceleaşi condiţii în care a fost acesta încheiat, respectiv acordul părţilor. Faptul că 

actul adiţional nu a fost semnat de contestator, reprezintă lipsa de voinţă a acestuia privind 

modificarea contractului individual de muncă. 

Solicită apelantul-intimat S. admiterea apelului ca fiind întemeiat şi pe cale de 

consecinţă, modificarea în tot a sentinţei apelate. 

În motivarea apelului, intimata-apelantă Compania Naţională de Căi Ferate „CFR”SA 

– Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi consideră eronată soluția instanţei de fond de 

respingere a excepţiei tardivităţii contestării deciziei nr. 1.8/247/16.06.2016, raportat şi la 

dispoziţiile art. 268 al. 1 lit. a din Codul Muncii, motivat de faptul că societatea nu a dovedit 

data certă a comunicării Deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 către contestatorul S. 

Consideră intimata-apelantă că prin procesul-verbal nr. 1.8M/540/16.06.2016 i-au fost 

aduse la cunoştinţă contestatorului atât Decizia nr. 1.8R/247/16.06.2016, cât şi actul adiţional 

nr. 1.8R/248/16.06.2016, însă acesta a refuzat luarea la cunoştinţă şi semnarea actului 

adiţional, lucru certificat de 2 martori, respectiv Şef Divizie Instalaţii şi Inspector Resurse 

Umane din cadrul SRCF Iaşi. Consideră că unitatea a depus toate diligenţele pentru a aduce la 

cunoştinţă contestatorului, atât decizia cât şi actul adiţional, refuzul acestuia de a semna 

echivalând cu luarea la cunoştinţă. 

Raportat la aceste considerente, având în vedere faptul că apelantul intimat a atacat 

actul adiţional în termenul legal, în condiţiile în care ambele documente (decizie şi act 

adiţional) au fost cuprinse în acelaşi proces-verbal încheiat ca urmare a refuzului de a lua la 

cunoştinţă/semnare, consideră intimata apelantă că soluţia instanţei de respingere a excepţiei 

tardivităţii atacării deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 este netemeinică şi nelegală. 

Faţă de aceste motive, solicită instanţei de apel să admită excepţia tardivităţii atacării 

deciziei nr.l.8R/247 16.06.2016. 

O a doua critică vizează soluţia de respingere a excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei 

împotriva actului adiţional la contractul individual de muncă, raportat la motivele invocate de 

către instanţă ca fiind eronată.  

Astfel, instanţa de fond a reţinut că argumentele aduse de către societate în sprijinul 

admiterii acestei excepţii nu pot fi primite, contestarea actului adiţional fiind admisibilă. 

Consideră intimata-apelantă că nu modificarea contractului individual de muncă a dus 

la emiterea acestei deciziei atacate, ci decizia nr. 1.8R/247/16.06.2016 este cea care generează 

consecinţe juridice precum modificarea contractului individual de muncă prin act adiţional, 
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întrucât data de la care curge termenul de prescripţie pentru atacarea deciziei este 16.06.2016, 

atacarea deciziei nr. 1.8R/247/16.06.2016 apare tardivă şi, întrucât actul generator de efecte 

juridice este decizia nr. 1.8R/247/16.06.2016, contestarea actului adiţional la contractul 

individual de muncă apare ca inadmisibil câtă vreme decizia îşi produce efectele. 

Faţă de aceste motive, solicită admiterea excepţiei inadmisibilităţii contestaţiei 

împotriva actului adiţional la contractul individual de muncă . 

Apelantul-intimat S. nu formulează întâmpinare. 

Intimata-apelantă Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – Sucursala 

Regională de Căi Ferate Iaşi formulează întâmpinare.  

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri depuse de apelantul-intimat S., respectiv 

înscrisurile constând în certificatele de concediu medical aflate la dosarul de apel. 

Examinând probele cauzei în raport de motivele de apel invocate, apărările intimatei și 

dispozițiile legale aplicabile și hotărârea apelată, Curtea constată următoarele: 

Excepția lipsei dovezii calității de reprezentant, invocată de apelantul - reclamant S. se 

vădește a fi nefondată și va fi respinsă ca atare. 

În esenţă, apelantul reclamant invocă faptul că apelanta intimată CN CF „CFR" SA nu 

a depus la dosar dovada că doamna X. avea împuternicire de la Sucursala Regională CF Iaşi 

pentru a o reprezenta în justiţie, pentru exercitarea apelului şi nici dovada că doamna X. 

deţinea funcţia de „Şef Oficiu Juridic". 

Curtea relevă, pe de o parte, că, Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.- 

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi a optat ca exercitarea căii de atac şi reprezentarea în 

faţa instanţei să se facă convenţional, prin consilierul juridic, cererea de apel iniţială fiind 

semnată de către şeful Oficiului Juridic X. 

Prin dispoziţia nr.21/27.04.2005 competenţa de redactare, semnare şi introducere a 

acţiunilor în justiţie şi a căilor de atac a fost delegată, printre altor persoane şi şefilor Oficiilor 

Juridice din cadrul Regionalelor CF. 

Potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier 

juridic (art.1-4), anumite activităţi juridice, cum sunt cele de reprezentare juridică, de 

redactare a unor acte juridice, de formulare de acţiuni, de exercitare şi motivare a căilor de 

atac, pot fi îndeplinite de consilierii juridici, adică în calitatea lor angajaţi, cu contract 

individual de muncă, la o persoană juridică de drept public sau privat. 

Pe de altă parte, apelanta a prezentat cererea de apel semnată şi de către directorul 

regional, în accord cu art. 20 alin.2 din statutul CN CF CFR SA, anexă la HG 581/1998 şi a 

Dispoziţiei nr.153/2006 a Directorului General al CN CF CFR SA. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” SA – 

Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi: 

Excepţia tardivităţii contestării deciziei nr.1.8R/247/16.06.2016 a primit o soluţie 

legală prin hotărârea apelată. 

Potrivit dispoziţiilor art.211 lit. a din Legea 62/2011 termenul de contestare a deciziei 

de modificare a contractului de muncă este de 45 de zile calendaristice și curge de la data la 

care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă. 

Prin Decizia nr. 18 din 13 iunie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Completul 

pentru dezlegarea unor chestiuni de drept pronunţată în Dosarul nr. 1362/1/2016 s-a statuat că, 

în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 278 alin. (1) din Codul muncii, dispoziţiile art. 

1.324, 1.325 şi 1.326 din Codul civil, pot fi aplicate în interpretarea dispoziţiilor Codului 

muncii, fiind compatibile cu specificul raporturilor de muncă. 

Conform prevederilor art. 1.326 din Codul civil, actul unilateral este supus 

comunicării atunci când constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte 

ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului. Dacă, prin lege nu se 

prevede altfel, comunicarea se poate face în orice modalitate adecvată, după împrejurări. 
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Actul unilateral produce efecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar, chiar 

dacă acesta din urmă nu a luat cunoştinţă de comunicare. 

De asemenea, și prin Decizia nr. 34 din 24 octombrie 2016 a Înaltei Curţi de Casaţie şi 

Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept s-a argumentat în același sens al 

comunicării prin orice modalitate adecvată, după împrejurări, potrivit art. 1.326 din Codul 

civil, a actului juridic unilateral.  

Cum măsura de modificare a raportului de muncă în discuţie, respectiv decizia 

nr.1.8R/247/16.06.2016, este o decizie unilaterală a angajatorului, prin raportare la dispozițiile 

art.272 din Codul muncii, acestuia îi revine obligația de a proba, cu certitudine absolută, 

momentul luării la cunoştinţă de către salariat a acestei măsuri, prin comunicare, în orice 

modalitate legală. 

Procesul verbal nr. 1.8.M/540/16.06.2016, întocmit de apelanta-pârâtă, consemnează 

că în acord cu dispoziţiile art. 17 din codul muncii salariatul a fost informat despre 

următoarele: 

”În urma procesului de reorganizare a Sucursalei Regionale a CF Iaşi şi în 

conformitate cu noua organigramă şi Statul de Funcţii, valabile de la 01.06.2016, a fost emisă 

Decizia nr.1.8.R/247/16.06.2016 şi actul adiţional nr. 1.8.R/248/16.06.2016 prin care numitul 

S. a fost eliberat din funcţia de Şef Birou I din cadrul Biroul relaţii cu filialele al Diviziei 

Tehnice şi a trecut în funcţia de inginer I, la Serviciul Pregătire Documentaţii şi Avizare – 

Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii al Diviziei Instalaţii”. 

În final procesul-verbal cuprinde menţiunea că salariatul refuză semnarea actului 

adiţional. 

Procesul-verbal anterior menționat nu este de natură a dovedi că salariatul primit 

decizia unilaterală de schimbare a sa din funcție, întrucât certitudinea absolută a luării la 

cunoștință de măsura luată ce rezultă din conținutul deciziei o constituie tocmai comunicarea 

actului către cel interesat. 

Cu alte cuvinte, în spiritul art. 211 lit. a din Legea 62/2011, termenul de contestare a 

deciziei de 45 de zile calendaristice curge din momentul în care cel interesat cunoaște efectiv 

măsura exprimată formal prin decizie, măsură prin care i se aduce atingere drepturilor sau 

intereselor sale legitime. 

Dovada primirii deciziei (prin una din modalitățile reglementate de procedura civilă) 

serveşte la luarea la cunoştinţă a deciziei angajatorului, ceea ce permite astfel salariatului să o 

conteste.  

În aceste circumstanțe, raportat la data introducerii contestației și împotriva acestuia 

act, prin cererea completatoare – 30.08.2016 – Curtea constată că dreptul la acțiune a fost 

exercitat în termenul de 45 de zile de la data luării la cunoștință de măsura de schimbare din 

funcție – 16.08.2016 (data comunicării deciziei nr.1.8R/247/16.06.2016 prin mijlocirea 

instanței, act ce a fost depus odată cu întâmpinarea), împrejurare ce impune păstrarea soluției 

de respingere a excepției tardivităţii formulării contestaţiei împotriva deciziei 

nr.1.8R/247/16.06.2016. 

Excepţia inadmisibilităţii capătului de cerere privind anularea actului adiţional nr. 

1.8R/248/16.06.2016 a primit, de asemenea, o soluţie legală prin hotărârea apelată. 

Actul adițional reprezintă actul care modifică contractul individual de muncă, sub 

aspectul unuia dintre elementele prevăzute la art.17 alin.3 și 5 din Codul muncii. 

Or, legalitatea unui astfel de act modificator al raportului de muncă este supusă 

întotdeauna controlului jurisdicțional, din perspectiva dispozițiilor art.266 Codul muncii, art. 

21 din Constituție și art. 6 Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului. 

Împrejurarea susținută de apelantă în sensul că actul adițional nr. 

1.8.R/248/16.06.2016 este un act subsecvent deciziei 1.8R/247/16.06.2016 și urmează soarta 
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acesteia, este o chestiune ce ține de fondul litigiului și nicidecum nu blochează accesul la 

justiție. 

Pentru aceste motive, va fi păstrată soluția de respingere a excepţiei inadmisibilităţii. 

În ceea ce priveşte apelul formulat de reclamantul S.: 

Prin decizia nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016, începând cu 01.06.2016, reclamantul, având 

funcţia de Şef Birou I, unitatea Divizia Tehnică - Biroul relaţii cu filialele, se eliberează din 

funcţie și este trecut în funcţia de inginer I, la Divizia Instalaţii - Serviciul Pregătire 

Documentaţii şi Avizare – Biroul Electrificare şi Telecomunicaţii. Această decizie a avut ca 

fundament reorganizarea activității finalizată prin aprobarea unei noi organigrame valabile de 

la data de 01.06.2016. 

Decizia Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR” SA – Sucursala Regională de Căi 

Ferate Iaşi de eliberare din funcție a contestatorului S. fiind un act care modifică raporturile 

de muncă dintre contestator şi angajator este supus principiilor de legalitate reglementate de 

codul muncii. 

Punerea în aplicare a noii organigrame aprobată de Consiliul de Administrație trebuie 

să aibă loc în condiții de legalitate, astfel că pentru contractele individuale de muncă care 

suportă modificări sub aspectul elementelor prevăzute de dispozițiile art.41 alin. 1 Codul 

muncii este nevoie de acordul părţilor. 

Astfel, potrivit dispozițiilor art.41 alin. 1 Codul muncii, contractul individual de 

muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor, iar potrivit alin. 3 al aceluiaşi articol, 

modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente: 

durata contractului, locul muncii, felul muncii, condiţiile de muncă, salariul, timpul de muncă 

şi timpul de odihnă. Potrivit dispozițiilor art. 41 alin. 2 Codul muncii, cu titlu de excepţie, 

modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în 

condiţiile prevăzute de Codul muncii, respectiv de art. 42 - 48. 

În ceea ce priveşte decizia nr. 1.8.R/247/ 16.06.2016, prin aceasta intimata-apelantă a 

dispus modificarea unilaterală a contractului individual de muncă al contestatorului, în ceea ce 

priveşte elementul contractual al felului muncii și al salariului.  

Apărările societății angajatoare, în sensul că salariatului nu i s-a modificat locul si 

felul muncii, ci doar i-au fost luate atribuţiile de conducere si sporul de conducere aferent 

acestuia, postul de Şef de Birou pe care l-a deţinut anterior fiind ocupat prin numire, si nu prin 

concurs, precum și faptul că funcţia de şef nu este un drept câştigat prin concurs şi stabilit de 

la început, prin raportare la dispoziţiile art. 19 al. 1 din Contractul Colectiv de Muncă la nivel 

de unitate, nu pot fi primite. 

Schimbarea funcției de conducere în funcție de execuție înseamnă schimbarea felului 

muncii, iar înlăturarea sporului de conducere echivalează modificării salariului, întrucât 

sporurile (inclusiv cel de conducere) fac parte din componentele salariului în sensul definit la 

art. 160 din Codul muncii. 

În ceea ce privește apărările fondate pe dispozițiile contractului colectiv de muncă, 

Curtea constată că raporturile de muncă dintre cei doi parteneri, în prezent părți ale 

conflictului de muncă, s-au desfășurat în baza contractului individual de muncă nr.8/4/226, 

astfel cum a fost modificat prin actul adițional nr.nr.1.8.M/19/21.12.2015 (filele 12-14 dosar 

de fond) și nu în baza unei decizii de numire, astfel încât orice modificări ale acestuia sunt a 

fost posibile numai prin încheierea actelor adiționale la contractul individual de muncă, care 

sunt acte juridice bilaterale și nu în mod individual. 

Având în vedere faptul că intimata - apelantă nu a făcut dovada existenţei vreuneia 

dintre situaţiile prevăzute la art. 42 - 48 Codul muncii pentru a justifica măsura modificării 

unilaterale a contractului individual de muncă, instanţa constată că decizia este nelegală și va 

fi anulată. 
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Actul adițional nr.1.8R/248/16.06.2016 emis de Compania Naţională de Căi Ferate 

„CFR” S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi prin care se modifică salariatului S. felul 

muncii și salariului nu este însușit de acesta din urmă prin semnătură, ceea ce denotă lipsa 

consimțământului pentru schimbarea datelor de executare a raportului de muncă. Faptul că 

acesta nu este de acord cu modificarea contractului rezultă și din consemnarea în procesul 

verbal nr. 1.8.M/540/16.06.2016 întocmit de apelanta – pârâtă că „salariatul refuză semnarea 

actului adiţional”. 

Prin consecință neîntrunirea acordului ambelor părți pentru modificarea contractului 

individual de muncă, conform art. 16 (1) coroborat cu art.17 (5) din Codul muncii, atrage 

nelegalitatea actului adițional, impunându-se anularea lui. 

Reținând ca argumentare a soluției de respingere a contestației împotriva actului 

adițional faptul că nefiind însuşit prin semnătură de ambele părţi actul nu are aptitudinea 

juridică de a deveni un act adiţional la un contract bilateral, judecătorul fondului a făcut 

confuzie între ineficacitatea actului juridic, care presupune lipsa efectelor juridice datorită 

intervenţiei unor cauze posterioare încheierii valabile a actului juridic și nulitatea actului 

juridic care sancţionează neîndeplinirea condiţiilor de validitate la momentul încheierii actului 

juridic şi care are ca efect desfiinţarea actului juridic. 

În concluzie, lipsa consimțământului la încheierea actului adițional atrage nulitatea 

acestuia și nu ineficiența juridică. 

Împrejurarea susținută de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A.- Sucursala 

Regională de Căi Ferate Iaşi în sensul că salariatul S. a acceptat să presteze activitatea de 

inginer I, la Divizia Instalaţii - Serviciul Pregătire Documentaţii şi Avizare – Biroul 

Electrificare şi Telecomunicaţii, nu validează actul adițional nul. Atitudinea salariatului de 

desfășura atribuții specifice funcției de execuție se explică prin temerea că i s-a putea imputa 

refuzul de a-și îndeplini sarcinile de serviciu și nu poate fi interpretată în sensul acordului 

pentru modificarea elementelor raportului de muncă. 

Ca o consecință a anulării deciziei nr.1.8R/247/16.06.2016 și a actului adițional 

nr.1.8R/248/16.06.2016, Curtea constată că se impune repunerea reclamantului în situația 

anterioară emiterii actelor, în baza dispozițiilor art. 253 din Codul muncii, în sensul că se va 

dispune reintegrarea acestuia pe postul avut anterior de șef birou I și obligarea angajatorului 

să îi plătească o despăgubire constând în diferențele salariale dintre drepturile efectiv plătite și 

cele cuvenite, începând cu data de 16.06.2016 și până la data reintegrării efective, aferente 

acestui post de șef birou I. 

Pentru toate aceste considerente, Curtea în temeiul dispozițiilor art. 480 noul 

C.proc.civ. admite apelul declarat de reclamantul S. și schimbă în parte sentința în sensul 

reținut prin dispozitiv și respinge apelul declarat de Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” 

SA – Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi. 

În temeiul dispozițiilor art. 453 noul C.proc.civ. Curtea obligă Compania Naţională de 

Căi Ferate „CFR” S.A.- Sucursala Regională de Căi Ferate Iaşi să îi plătească reclamantului 

S. suma de 700 lei onorariu avocat pentru fond și suma de 2 000 lei onorariu avocat pentru 

apel. 

 

10. Plata sumelor ce reprezintă ajutorul stabilit conform art.20 alin. l şi 2 din Anexa 

VII din Legea 284/2010 

Materia – fond: conflict de competență 

Indemnizația sau compensația la pensionare solicitată de către reclamant, 

în temeiul unei legi cadru de salarizare a personalului din sistemul bugetar, nu 

poate fi calificat ca fiind un astfel de drept de asigurări sociale. 
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Temei de drept: art. 20 alin.(l) Secțiunea a 3-a Anexa nr.7 din Legea nr.284/2010 

Curtea de Apel Iaşi, Secția litigii de muncă şi asigurări sociale, Sentința civilă nr. 6/19 

decembrie 2017 

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată sub nr. XX28/89/2017 la data de 

29.06.2017, reclamantul X a formulat cererea de chemare în judecată împotriva pârâtei 

Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iaşi, având ca obiect ajutor la ieşirea la pensie. 

Obiectul principal al prezentei acțiuni constă în obligarea pârâtului ITPF Iaşi la plata 

sumelor ce reprezintă ajutorul stabilit conform art.20 alin. l şi 2 din Anexa VII din Legea 

284/2010. Acest temei în drept stabileşte că la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept 

deplin, polițiştii, personalul militar (și alte categorii de funcționari cu statut special) 

beneficiază de un ajutor stabilit în funcție de salariul de bază/salariul funcției de bază/solda 

funcției. 

Ajutorul solicitat reprezintă un drept de asigurări sociale, nu un drept salarial. 

Conform art.153 lit. g din Legea 263/2010, tribunalul soluționează litigii privind stabilirea şi 

plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale. 

Ajutorul acordat reprezintă un drept de asigurări sociale, iar jurisdicția instanțelor este 

stabilită în favoarea tribunalului( conform art.152 din Legea 263/2010). 

In cauză competentă de a soluționa litigiile de asigurări sociale revine completelor de 

litigii de muncă şi asigurări sociale din cadrul Secției civile, astfel că în temeiul art.200 alin. l 

ind. 1 CPC se va admite excepția necompetenței funcționale şi se va declina competența în 

favoarea acestor complete. 

Prin încheierea de şedință din data de 28.07.2017 dată în Camera de Consiliu de 

Tribunalul Vaslui în dosarul nr. XX28/89/2017, s-a dispus declinarea competenței de 

soluționare a cererii formulate de reclamantul X în contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul 

Teritorial al Poliției de Frontieră Iaşi, având ca obiect obligarea acestuia din urmă la plata 

ajutorului stabilit conform art.20 alin.(l) şi (2) din anexa VII din Legea nr.284/2010, în 

favoarea unui complet specializat în soluționarea conflictelor de muncă şi de asigurări sociale. 

Prin încheierea de şedință din data de 26.10.2017 dată în Camera de Consiliu de 

Tribunalul Vaslui în dosarul nr. XX28/89/2017 a fost admisă excepția necompetenței 

funcționale, invocată din oficiu. 

A fost declinată în favoarea unui complet specializat în jurisdicție de contencios 

administrativ din cadrul Tribunalului Vaslui, cererea formulată de reclamantul X în 

contradictoriu cu pârâtul Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iaşi. 

A constatat ivit conflictul negativ de competență între completul de conflicte de 

muncă şi asigurări sociale şi cel de contencios administrativ din cadrul secției civile a 

Tribunalului Vaslui, sens în care suspendă din oficiu judecata cauzei şi înaintează cauza Curții 

de Apel Iaşi - Secția conflicte de muncă şi asigurări sociale, pentru pronunțarea regulatorului 

de competență. 

Pentru a se pronunța astfel, instanța a reținut următoarele: 

În fapt, prin Dispoziția şefului ITPF Iaşi, nr.3199153/31.05.2016, s-a dispus, începând 

cu data de 01.06.2016, încetarea raporturilor de serviciu ale reclamantului X, prin pensionare 

pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstei standard, în temeiul art.69 alin.(l) lit. a) din Legea 
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nr.360/2002 privind Statutul polițistului. Aşa cum rezultă din Decizia nr.183820/22.08.2016, 

acesta a avut la data pensionării calitatea de agent – şef principal de poliție în cadrul ITPF 

Iaşi. 

În drept, conform art. 20 alin.(l) Secțiunea a 3-a Anexa nr.7 din Legea nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, „La trecerea în rezervă sau 

direct în retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie, personalul 

militar, polițiştii şi funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației 

penitenciare, pentru activitatea depusă, în funcție de vechimea efectivă ca militar, polițist, 

funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare şi personal civil în 

instituțiile publice de apărare, ordine publică şi siguranță națională, beneficiază de un ajutor 

stabilit în raport cu solda funcției de bază, respectiv salariul funcției de bază avută/avut în 

luna schimbării poziției de activitate(...) ". 

Din interpretarea acestui text legal, instanța reține că ajutorul solicitat de reclamant, 

este stabilit în raport cu solda funcției de bază şi rezultă din raportul de serviciu avut de 

acesta, în calitate de polițist, cu ITPF Iaşi, iar nu din calitatea acestuia de asigurat. În 

consecință, obiectul prezentului dosar îl constituie, în esență, acordarea ajutoarelor salariale 

compensatorii cu ocazia pensionării pentru limită de vârstă a reclamantului. 

În speță nu se pune problema unui refuz nejustificat de rezolvare a unei cereri privind 

drepturile de asigurări sociale, ci este vorba despre modalitatea de acordare de către fostul 

angajator a drepturilor băneşti rezultate din raportul de serviciu la încetarea acestuia prin 

trecerea în rezervă sau direct în retragere a polițistului. 

Aşadar, compensațiile la încetarea raporturilor de serviciu nu pot fi calificate ca 

ajutoare sociale, ci drepturi de natură salarială născute în temeiul legii sau a contractelor 

colective de muncă, din raporturile de serviciu, respectiv din raporturile de muncă şi se impun 

a fi judecate în raport de calitatea avută de solicitant - de funcționar public sau de salariat - ca 

litigii de contencios administrativ, respectiv ca şi conflicte de muncă. 

Relevant în acest sens este şi faptul că legiuitorul a inclus aceste drepturi în Legea 

nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, ele urmând a 

fi achitate din fondurile primite de Ia bugetul de stat iar nu din bugetul asigurărilor sociale. 

Totodată, conform art.68 lit. c ind. l) din HG nr.44/2004 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, orice sume de natură 

salarială primite în baza unor legi speciale intră în categoria veniturilor din salarii, fiind 

incluse în această categorie şi compensațiile băneşti la concediere sau la trecerea în rezervă. 

Or, potrivit art. 153 lit. f), g) şi j) din Legea nr.263/2010, în competența instanțelor de 

asigurări sociale intră doar litigiile privind refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri 

privind drepturile de asigurări sociale, cele privind modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi 

a altor drepturi de asigurări sociale, precum şi cele privind alte drepturi şi obligații de 

asigurări sociale născute în temeiul acestei legi. 

In acelaşi sens este şi jurisprudența constantă a Curții de Justiție a Uniunii Europene, 

conform căreia, toate drepturile care nu se bazează pe principiul contributivității, şi care sunt 

condiționate doar de exercitarea funcției un anumit interval de timp, intră în noțiunea de 

remunerație, care ține de raportul de serviciu sau, după caz, de muncă aspect în funcție de care 

ar trebui stabilită competența funcțională. 
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În acelaşi sens s-a pronunțat şi înalta Curte de Casație şi Justiție, prin Decizia de speță 

nr.1718/2015 (regulator de competență), prin care a arătat următoarele: „Chiar dacă dreptul la 

ajutorul material este acordat prin legea de salarizare pentru mai multe categorii de bugetari, 

solicitarea lui pe cale jurisdicțională presupune ca fiecare categorie de salariați să se adreseze 

instanței competente, în raport de raportul juridic, de muncă sau de serviciu, în care se află cu 

angajatorul său. 

Din acest punct de vedere nu se va reține că ceea ce s-a dedus judecății este un raport 

juridic de asigurări sociale, întrucât ajutorul la pensionare nu reprezintă o formă de sprijin 

suportat de stat din bugetul asigurărilor sociale, ci o compensație acordată de plătitorul de 

salariu la încetarea raportului de muncă al persoanei salariate." 

In speța precitată, s-a reținut că reclamantul avea calitatea de cadru militar în 

structurile Ministerului Apărării Naționale, situație în care erau aplicabile prevederile Legii 

nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare, şi care constituia o excepție de la art.109 din 

Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Potrivit acestui text de lege, 

„cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența 

secției de contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepția situațiilor pentru care 

este stabilită expres prin lege competența altor instanțe". 

Şi, cum din Legea nr.80/1995 privind Statutul cadrelor militare rezultă că militarii nu 

sunt funcționari publici, raportul dedus judecății în acea speță nu implica exercițiul autorității 

publice, iar în cauză nu se contesta refuzul de emitere a unui act administrativ pentru ca 

eventualele litigii cu angajatorul să fie soluționate de instanțele de contencios administrativ. 

Drept pentru care, în speța respectivă, în lipsa unor norme speciale de natura celor 

cuprinse în Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițiştilor, care îi califică pe aceştia drept 

funcționari publici cu statut special şi cărora li se aplică jurisdicția administrativă în litigiile 

decurgând din raportul de serviciu, militarii sunt supuşi, în ceea ce priveşte drepturile băneşti 

pretinse, jurisdicției instanțelor de drept comun în materia litigiilor de muncă. 

Însă, în cauza de față, reclamantul a avut calitatea de funcționar public cu statut 

special, respectiv polițist. Calitatea de polițist în virtutea căreia reclamantul a primit ajutorul 

bănesc de natură salarială nu s-a întemeiat pe un contract de muncă, ci pe un raport de 

serviciu, astfel încât litigiul în cauză nu se circumscrie jurisdicției muncii, în accepțiunea 

art.266 Codul muncii: jurisdicția muncii are ca obiect soluționarea conflictelor de muncă cu 

privire ia încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor 

individuale sau, după caz, colective de muncă prevăzute de prezentul cod, precum şi a 

cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod". 

Aşa cum s-a arătat, în conformitate cu prevederile Legii nr.360/2002, polițistul are 

calitatea de funcționar public cu statul special iar conform art.109 din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcționarului public. 

Dată fiind lipsa unor dispoziții speciale care să atribuie competența de soluționare unui 

complet specializat în conflicte de muncă (reclamantul nefiind, anterior pensionării, militar în 

cadrul Ministerului Apărării Naționale pentru a-i fi aplicabile prevederile Legii nr.80/1995 şi 

ale Codului muncii, prin incidența art.278 alin.(2) din acest act normativ) şi având în vedere 

natura juridică a drepturilor solicitate (natură salarială iar nu de asigurări sociale), în temeiul 

art.132 şi art.136 alin.(4) Cod procedura civilă, prezenta instanță va admite excepția de 

nelegală compunere a completului de judecată, în sensul de necompetență funcțională. 
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Față de prevederile art. 133 pct.2, ale art.135 şi ale art.136 Cod procedură civilă, 

constatând ivit conflictul negativ de competență, Tribunalul Vaslui va suspenda din oficiu 

judecata cauzei şi va înainta dosarul instanței imediat superioare, respectiv Secției de conflicte 

de muncă şi asigurări sociale din cadrul Curții de Apel Iaşi, corespunzătoare completului în 

fața căruia s-a ivit conflictul de competență, pentru pronunțarea regulatorului de competență. 

Soluționând conflictul negativ de competență de față în baza disp. art.136, raportat la 

art.135 Cod procedură civilă, se constată că instanța competentă în soluționarea prezentei 

acțiuni este completului specializat în jurisdicție de contencios administrativ din cadrul 

Tribunalului Vaslui. 

Astfel cum au reținut ambele instanțe, reclamantul a solicitat, în prezentul litigiu, 

obligarea pârâților la plata „unui ajutor stabilit in raport cu solda funcției de baza, respectiv 

salariul funcției de baza avuta/avut in luna schimbării poziției de activitate”, care, potrivit 

dispozițiilor art. 20 alin. 1 din Capitolul 2 al Anexei VII din Legea nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice, se acordă „La trecerea in rezerva 

sau direct in retragere, respectiv la încetarea raporturilor de serviciu, cu drept la pensie,” 

personalului militar, polițiștilor si funcționarilor publici cu statut special din sistemul 

administrației penitenciare, pentru activitatea depusa, in funcție de vechimea efectiva ca 

militar, polițist, funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare si 

personal civil in instituțiile publice de apărare, ordine publica si siguranța națională. 

Prima instanță investită a calificat acest ajutor ca fiind unul social, în timp ce 

completul specializat în litigii de asigurări sociale a stabilit că se solicită în cauză ajutoare 

salariale compensatorii cu ocazia pensionării reclamantului. 

Se reține că, în jurisprudența ultimilor ani, niciodată compensațiile la încetarea 

raporturilor de muncă/de serviciu sau la concediere nu au fost calificate ca fiind ajutoare 

sociale, ci drepturi născute în temeiul legii sau a contractelor colective de muncă, din 

raporturile de muncă sau din raporturile de serviciu, fiind astfel judecate, în raport cu calitatea 

avută de către solicitant-de salariat sau de funcționar public-ca litigii de muncă sau ca litigii 

de contencios administrativ. 

În acest sens este întreaga practică judiciară, care nu a soluționat niciodată asemenea 

litigii ca fiind unele de asigurări sociale, chiar instanța supremă stabilind în acest sens că 

aceste compensații la încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu sunt de natură salarială 

şi se cuvin atât salariaților, cât şi funcționarilor publici, tot ca forme de remunerație, nu ca 

ajutoare sociale. 

Relevant în acest sens este şi faptul că legiuitorul a inclus aceste drepturi în Legea nr. 

284/2010 privind salarizarea unitara a personalului plătit din fonduri publice. 

Mai mult, pârâta şi-a exprimat deja în cauză poziția că aceste ajutoare acordate 

polițiştilor la data pensionării se plătesc de către „angajatorul” sui generis al reclamantului, 

respectiv, de către Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, din fondurile primite de 

la bugetul de stat şi nu din bugetul asigurărilor sociale. 

De altfel, şi în Normele metodologice de aplicare a dispozițiilor Codul fiscal aprobate 

prin H.G. nr. 44/2004 - pct. 68 -  se stabileşte că: „Veniturile din salarii sau asimilate salariilor 

cuprind totalitatea sumelor încasate ca urmare a unei relații contractuale de munca, precum şi 

orice sume de natura salariala primite in baza unor legi speciale.” fiind incluse în această 

categorie şi compensații băneşti la concediere sau la trecerea în rezervă. 
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În ceea ce priveşte disp. art. 153 lit. f,g şi j din Legea nr.263/2010, reținut de 

completului specializat în jurisdicție de contencios administrativ din cadrul Tribunalului 

Vaslui, în considerentele sentinței pronunțate, se constată că în competența instanțelor de 

asigurări sociale intră doar litigiile privind refuzul nejustificat de rezolvare a unei cereri 

privind drepturile de asigurări, cele privind modul de stabilire şi de plată a pensiilor şi a altor 

drepturi de asigurări sociale, precum şi cele privind alte drepturi şi obligații de asigurări 

sociale născute în temeiul prezentei legi. 

Se reține că ajutorul, respectiv, indemnizația sau compensația la pensionare solicitată 

de către reclamant, în temeiul unei legi cadru de salarizare a personalului din sistemul 

bugetar, nu poate fi calificat ca fiind un astfel de drept de asigurări sociale. 

Pentru munca prestată în calitate de polițist, reclamantului i s-au recunoscut, prin 

legile unice de salarizare, o serie de drepturi cu caracter de remunerație, printre care plata 

salariului şi a altor drepturi, în timpul activității propriu-zise, dar şi plata ajutorului 

compensatoriu, după încetarea raporturilor de muncă. Toate aceste drepturi sunt considerate 

chiar şi în cadrul jurisprudenței comunitare ca fiind elemente de remunerație, acestea fiind, pe 

lângă salariul propriu-zis, atât cauză, cât şi obiect al raportului de muncă/de serviciu. 

Având în vedere dispozițiile art. 109 din Legea nr. 188/1999, potrivit cărora: „Cauzele 

care au ca obiect raportul de serviciu al funcționarului public sunt de competența secției de 

contencios administrativ şi fiscal a tribunalului, cu excepția situațiilor pentru care este stabilită 

expres prin lege competența altor instanțe” şi în baza disp. art. 135, 136 Cod procedură civilă, 

urmează a se stabili competența de soluționare a cauzei în favoarea completului specializat în 

jurisdicție de contencios administrativ din cadrul Tribunalului Vaslui. 

De altfel, rezultă că aceasta este practica și la nivel de țară, la dosarul cauzei fiind 

depuse hotărâri judecătorești pronunțate în cauze cu obiect similar de către complete 

specializate în jurisdicție de contencios administrativ din dosar nr. 2128/89/2016.  

 


